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KORT BEGRUNDELSE

Generelt
Det foreliggende lovforslag om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) under anden søjle indeholder 
lovende ansatser til at leve op til EU's miljøpolitiske udfordringer, idet det skaber og styrker 
incitamenter til at drive mere bæredygtigt landbrug. Den nye forordning skal give 
medlemsstaterne egnede instrumenter til at imødegå økologiske, sociale og økonomiske 
udfordringer. Mange af de foreslåede foranstaltninger bidrager til at modvirke tabet af 
biodiversitet, bremse jorderosionen og forbedre grundvandskvaliteten.
Den aktuelle reform må ikke blive en forspildt mulighed for at gennemføre væsentlige 
ændringer. Det ville ikke kun ske på bekostning af miljøet, men også på bekostning af EU's 
landbrugere og skatteydere. Derfor er anden søjle særlig vigtig. Medlemsstaterne skal støttes i 
at udvikle veludformede foranstaltninger, som proaktivt opfylder landkommunernes behov.

Levering af offentlige goder
Landbrugerne og landdistrikterne må styrke deres bestræbelser for at nå de klima- og 
energipolitiske mål og gennemføre biodiversitetsstrategien. Landbrugerne, som sammen med 
skovbrugerne er de vigtigste landskabsforvaltere, må støttes i disse bestræbelser, da 
markedspriserne ikke afspejler leveringen af sådanne offentlige goder.

Mindsteudgift til miljøet
Der er behov for en obligatorisk mindsteudgift til miljøforanstaltninger i landdistrikter, 
inklusive landbrugs-/miljø-/klimaforanstaltninger, Natura 2000 samt projekter i forbindelse 
med gennemførelsen af vandrammedirektivet og økologisk landbrug. Det er absolut 
nødvendigt at prioritere de økologiske foranstaltninger og de dermed forbundne økologisk-
landbrugsmæssige samt miljøspecifikke foranstaltninger højt i EU's programmer for udvikling 
af landdistrikterne. Mindsteudgiften vil på lang sigt komme alle EU-borgere og samfundet 
som helhed til gode.

Økologisk landbrug og landbrug af høj naturværdi (high nature value farming)
Økologisk landbrug og landbrug af høj naturværdi skal præstere særlige resultater med 
hensyn til bæredygtighed og skal derfor fremmes horisontalt gennem et miks af 
foranstaltninger. Økologisk landbrug har f.eks. vist, at det kan føre både positive økologiske 
effekter og økonomisk stabilitet med sig, lige fra beskyttelse og forbedring af biodiversiteten, 
jord- og vandkvaliteten og klimabeskyttelse til mere effektiv behandling af naturlige 
ressourcer. Især støtte til økologisk landbrug kan skabe arbejdspladser, offentlige goder samt 
et udbud af fødevarer af høj kvalitet.

Ingen finansiering af risikomanagement på bekostning af bæredygtigheden
Målet med anden søjle er bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Denne søjle skal bidrage 
til en "geografisk og økologisk afbalanceret, klimavenlig og -resistent samt innovativ 
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landbrugssektor i EU". Denne målsætning er uforenelig med foranstaltninger til finansiering 
af risikostyring. Indkomststabilisering er i forvejen reguleret under første søjle, og der er altså 
ingen grund til også at forankre det i anden søjle. Hvis der skal være specielle foranstaltninger 
til risikomanagement, bør disse fastlægges i første søjle. Risikoen for, at der med risikostyring
forsvinder vigtige midler til miljø og udvikling i forsikringssektoren, er for stor.

Støtte til udvikling af landdistrikterne, ikke kun i landbruget
Det er særlig vigtigt at udvikle den lokale infrastruktur og lokale basistjenesteydelser i 
landdistrikterne for at modvirke tendenser til affolkning. Dette omfatter også udbygning af 
sundheds- og forebyggelsesfaciliteter, som kunne forbedre den regionale adgang til 
sundhedsinstitutioner. I henhold til Europa 2020-strategien fremmer dette også skabelsen af 
arbejdspladser af høj kvalitet (læger, apotekere, sygeplejersker osv.) og sørger dermed for 
højere beskæftigelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 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 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Mange indfødte arter i Europa er truet. Stabile landbrugsøkosystemer og biodiversitet er 
vigtige for fødevareproduktionen og vellykket arealforvaltning i Europa. Landbrugspolitikken 
og politikken for udvikling af landdistrikter er et af de centrale politiske områder, hvor EU's 
biodiversitetsstrategi skal gennemføres. Det er vigtigt, at biodiversitetsstrategien anerkendes 
klart som en prioritet for at bevare biodiversiteten og sikre, at vores fødevare- og 
landbrugssystemer er stabile på lang sigt.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

At bevare Landbrug af høj naturværdi er et EU-mål, som deles af politikken for udvikling af 
landdistrikter og biodiversitetspolitikken. Hvis Landbrug af høj naturværdi skal bevares, er 
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der imidlertid brug for en ny tilgang. Målet bør være at etablere en sammenhængende og 
effektiv strategi for at bevare Landbrug af høj naturværdi i hele EU. Udfordringerne i 
forbindelse med høj naturværdi er ikke blot miljøet, men også, at disse landbrugssystemer er 
meget sårbare både økonomisk og socialt. Hvis vi kan finde god støtte til høj naturværdi, vil 
vi kunne afholde mange landbrugere fra at opgive deres landbrug og holde mange flere 
mennesker i landområderne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

I henhold til Europa 2020-strategien kan der skabes arbejdspladser af høj kvalitet (læger, 
apotekere, sygeplejersker osv.), hvorved beskæftigelsen kan øges. Desuden sikrer dette 
forslag regional adgang til sundhedsinstitutioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det er centralt for forbedringen af biodiversiteten i landdistrikter, at udviklingen i 
landdistrikterne bidrager til fuld gennemførelse af Natura 2000-netværket, og at 
foranstaltninger under forordningen om udvikling af landdistrikter tager ansvar for deres del 
af netværket. Det er nødvendigt at koordinere med strukturprogrammer (EFRU, 
Samhørighedsfonden) og Life for at sikre, at de supplerer hinanden, og at alle Natura 2000-
behov er dækket.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for 
støtte til skovbrugsinvesteringer og 
-forvaltning. Denne foranstaltning bør 
dække udvidelse og forbedring af 
skovressourcerne gennem skovrejsning på 
landbrugsarealer og etablering af 
skovlandbrugssystemer, der kombinerer 
omfattende land- og skovbrugssystemer 
med genopretning af skove, der er blevet 
skadet ved brand og naturkatastrofer, og 
andre relevante forebyggende 
foranstaltninger, investeringer i nye 
teknologier inden for skovbrug og 
forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere 
og ikke-profitable investeringer, der 
forbedrer økosystemerne og 
skovøkosystemernes klimatilpasningsevne 
og miljømæssige værdi. Det bør undgås, at 
der skabes konkurrencefordrejning, og 
støtten bør være markedsneutral. Som 
følge heraf bør der indføres begrænsninger 
med hensyn til støttemodtagernes størrelse 
og retlige status. Forebyggende 
foranstaltninger mod brand skal finde sted i 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning.
Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral og 
sammenhængende med miljømål. 
Skovforvaltningsplaner, som omfatter 
biodiversitetsaspekter, bør anvendes på 
alle skove, som modtager støtte under 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne. Som følge heraf bør der 
indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko og bør omfatte 
mere end veje og vandtanke; 
moderniserede traditionelle metoder bør 
medtages. Alle forebyggende 
foranstaltninger bør indgå som obligatorisk 
led i enhver skovforvaltningsplan i 
beskyttelsesafsnittet. Iværksættelse af 
foranstaltninger til genoprettelse af 
beskadigede skove forudsætter, at en 
videnskabelig offentlig organisation 
formelt anerkender naturkatastrofen. 
Foranstaltninger på skovbrugsområdet bør 
vedtages på baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
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områder, som af medlemsstaterne er 
klassificeret som middel eller høj 
brandrisiko. Alle forebyggende 
foranstaltninger bør indgå som led i en
skovbeskyttelsesplan. Iværksættelse af 
foranstaltninger til genoprettelse af 
beskadigede skove forudsætter, at en 
videnskabelig offentlig organisation 
formelt anerkender naturkatastrofen. 
Foranstaltninger på skovbrugsområdet bør 
vedtages på baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's 
skovbrugsstrategi. For at sikre at 
skovrejsning på landbrugsarealer er i 
overensstemmelse med de miljøpolitiske 
mål bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastlæggelsen af visse 
miljømæssige minimumskrav.

instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtte til 
skovforanstaltninger bør være betinget af 
overholdelse af god skovbrugspraksis. For 
at sikre at skovrejsning på landbrugsarealer 
er i overensstemmelse med de 
miljøpolitiske mål bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav. I denne forbindelse bør 
den sikre, at ny skovrejsning tilpasses til 
de lokale forhold, er kompatibel med 
miljøet, forbedrer biodiversiteten, og at 
der indføres forbud mod at plante træer 
på arealer med delvis naturlige 
græsgange.

Or. en

Begrundelse

Skovforvaltningsplaner, som omfatter biodiversitetsaspekter, er centrale for at sikre, at 
skovene forvaltes bæredygtigt. Det er afgørende, at forebyggende handling ikke kun består i 
at se på reaktive måder at behandle skovbeskyttelse på. Det er vigtigt, at der kun ydes støtte 
til bæredygtige skovforvaltningsmetoder. Endelig har der været mange problemer, og det er 
årsagen til, at det er nødvendigt at medtage nogle af de vigtigste sikringer allerede i den 
grundlæggende forordning.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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 35 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger, betalinger i forbindelse 
med Natura 2000 og 
vandrammedirektivet, investeringer til 
forbedring af skovøkosystemernes 
modstandsevne og miljømæssige værdi, 
skovmiljø- og klimatjenester samt 
skovbevaring. Der bør være særligt fokus 
på overgangen mellem de nuværende og 
fremtidige landbrugsmiljømæssige og 
klimatiske forpligtelser, som landbrugere 
og landforvaltere påtager sig, under 
hensyntagen til ændringerne i 
basisscenariet.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede en obligatorisk bestemmelse om en udgift på mindst 25 %. Det er derfor 
vigtigt at forhøje mindsteudgiften fra 25 % til 35 %. Udgangspunktet er det retlige 
"grundlag", på baggrund hvoraf man kan beregne sine betalinger i anden søjle. Det er derfor 
vigtigt at træffe foranstaltninger i anden søjle, som er mere vidtgående end både 
krydsoverensstemmelse og kravene til miljøvenlighed (undgåelse af dobbeltbetalinger).
Eftersom miljøvenligheden er på plads, ændres udgangspunktet, og det er derfor vigtigt, at 
landbrugsmiljømæssige krav og klimaforpligtelser går videre end dette udgangspunkt.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at inkludere ekstra indkomststøtte mod risici i anden søjle, da første 
søjle allerede har et indkomststøttegrundlag. Hvis risikostyring skal behandles i lovteksterne, 
bør det ske under første søjle. Målet med anden søjle er at støtte eller tilskynde landbrugerne 
til at øge deres bedrifters og samfunds miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. 
Det ville derfor ikke være passende at indføre sådanne foranstaltninger.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) fremme af fødevarekædens organisation 
og risikostyring i landbruget med fokus på 
følgende områder:

3) fremme af fødevarekædens organisation 
i landbruget med fokus på følgende 
områder:

a) bedre integrering af primærproducenter i 
fødevarekæden ved hjælp af 
kvalitetsordninger, fremme på lokale 
markeder og korte forsyningskredsløb, 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer

a) bedre integrering af primærproducenter i 
fødevarekæden ved hjælp af 
kvalitetsordninger, fremme på lokale 
markeder og korte forsyningskredsløb, 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer
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b) støtte til bedriftsrisikostyring

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at inkludere ekstra støtte mod risici i anden søjle, da første søjle 
allerede har et indkomststøttegrundlag. Hvis risikostyring skal behandles i lovteksterne, bør 
det ske under første søjle. Det er vigtigt at understrege, at hensigten med mål fire er at levere 
miljømæssige offentlige goder og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – punkt 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 afhængige af 
landbruget og skovbruget, med fokus på at 
levere miljømæssige offentlige goder og 
tjenester på følgende områder:

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at inkludere ekstra støtte mod risici i anden søjle, da første søjle 
allerede har et indkomststøttegrundlag. Hvis risikostyring skal behandles i lovteksterne, bør 
det ske under første søjle. Det er vigtigt at understrege, at hensigten med mål fire er at levere 
miljømæssige offentlige goder og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – punkt 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) effektivitetsforbedringer i vandforbruget 
i landbruget

a) effektivitets- og 
bæredygtighedsforbedringer i 
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vandforbruget i landbruget

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) effektivitetsforbedringer i 
energiforbruget i landbruget og inden for 
forarbejdning af fødevarer

b) effektivitets- og 
bæredygtighedsforbedringer i 
energiforbruget i landbruget og inden for 
forarbejdning af fødevarer

Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – punkt 6 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme af adgangen til pleje- og 
forebyggelsesfaciliteter på 
sundhedsområdet.

Or. de

Begrundelse

I henhold til Europa 2020-strategien kan der skabes arbejdspladser af høj kvalitet (læger, 
apotekere, sygeplejersker osv.), hvorved beskæftigelsen kan øges. Desuden sikrer dette 
forslag regional adgang til sundhedsinstitutioner.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning og tilpasning til 
klimaforandringer.

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål for innovation, miljø, 
folkesundhed og afbødning og tilpasning 
til klimaforandringer.

Or. de

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) håndtering af miljøudfordringer

Or. en

Begrundelse

Miljøudfordringer for den europæiske fødevare- og landbrugssektor, som afspejles i EU's 
prioriteter fire og fem, bør klart henvises til medlemsstaterne ved at tilskynde dem til at 
medtage et underprogram for miljøudfordringer med henblik på at løse de voksende 
problemer med bevaring og forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af vandområder, sund 
jordbund osv.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) landbrugssystemer af høj naturværdi

Or. en
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Begrundelse

Miljøudfordringer for den europæiske fødevare- og landbrugssektor, som afspejles i EU's 
prioriteter fire og fem, bør klart henvises til medlemsstaterne ved at tilskynde dem til at 
medtage et underprogram for miljøudfordringer med henblik på at løse de voksende 
problemer med bevaring og forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af vandområder, sund 
jordbund osv.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Analysen struktureres omkring EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne. Specifikke behov 
vedrørende miljø, afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer og 
innovation vurderes på tværs af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne med henblik på at 
indkredse relevante svar på disse to 
områder for hver prioritet.

Analysen struktureres omkring EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og for miljøet, og den bør 
baseres på al eksisterende miljølovgivning 
og data. Specifikke behov vedrørende 
miljø, afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og innovation vurderes 
på tværs af EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikterne med henblik på at 
indkredse relevante svar på disse to 
områder for hver prioritet.

Or. en

Begrundelse

Uden en stærk SWOT-analyse er det vanskeligere at udforme specifikke foranstaltninger. 
Desuden skønner Kommissionen, at manglende opfyldelse af miljølovgivningen koster EU 50 
mia. euro årligt i sundheds- og miljøudgifter. Det er centralt for at nå biodiversitetsmålene 
også uden for Natura 2000-områder, at landbrug af høj naturværdi bevares og stimuleres, og 
det bør derfor nævnes særskilt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) relevante kombinationer af i) relevante kombinationer af 
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foranstaltninger er omfattet i relation til 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, som logisk følger af den 
forhåndsevaluering, der er omhandlet i 
litra a), og den analyse, der er omhandlet i 
litra b)

foranstaltninger er omfattet i relation til 
hver af EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, som logisk følger af den 
forhåndsevaluering, der er omhandlet i 
litra a), og den analyse, der er omhandlet i 
litra b), med henblik på at håndtere miljø-
og klimaudfordringer af global betydning; 
medlemsstaterne skal tage højde for 
foranstaltninger i henhold til artikel 29, 
30, 31, 34 og 35 i denne forordning ved 
udarbejdelsen af deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne;

Or. en

Begrundelse

EU-prioriteterne fire og fem afspejler klart behovet for et dramatisk skift i den europæiske 
landbrugspraksis i retning af en mere bæredygtig vej i fremtiden. Derfor er det afgørende, at 
foranstaltninger under landbrug/miljø/klima, økologisk landbrug, Natura 2000 og 
vandrammedirektivet og dyrevelfærd er obligatoriske foranstaltninger under alle EU's 
programmer for udvikling af landdistrikterne for at fremme økologisk kvalitet og sikre 
konkurrenceevne og økonomisk bæredygtighed inden for og på tværs af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en relevant tilgang til innovation, miljø, 
herunder de specifikke behov i natura 
2000-områder, og afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer er 
integreret i programmet

iv) en relevant tilgang til innovation, miljø, 
herunder de specifikke behov i natura 
2000-områder, landbrug af høj 
naturværdi, økologisk landbrug og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer er integreret i 
programmet

Or. en

Begrundelse

Uden en stærk SWOT-analyse er det vanskeligere at udforme specifikke foranstaltninger. 
Desuden skønner Kommissionen, at manglende opfyldelse af miljølovgivningen koster EU 50 
mia. euro årligt i sundheds- og miljøudgifter. Det er centralt for at nå biodiversitetsmålene 
også uden for Natura 2000-områder, at landbrug af høj naturværdi bevares og stimuleres, og 
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det bør derfor nævnes særskilt.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) udpegningen af de partnere, der er 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], og resultaterne af høringerne 
af disse partnere

o) udpegningen af de partnere, der er 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], detaljer om gennemførelsen 
af den europæiske adfærdskodeks, som 
fastsætter mål og kriterier for at støtte 
gennemførelsen af det i forordning (EU) 
nr. CSF/2012 omhandlede partnerskab, 
detaljer om organiseringen af 
høringsprocesserne (redskaber, 
høringsfrister) og resultaterne af 
høringerne af disse partnere

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne viser, at gennemførelsen af partnerskabsprincippet er 
gennemsigtigt og baseret på sunde principper. Den europæiske adfærdskodeks er en god 
reference for at sikre, at alle aktører har haft en fair mulighed for at deltage.
Medlemsstaterne bør derfor offentliggøre redskaberne og tidsplanen for høringen. Denne 
gennemsigtighed vil bidrage til at sikre, at høringen bliver gennemført ordentligt.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra p a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) medlemsstaterne skal som minimum 
opretholde indsatsniveauet fra 
programmeringsperioden 2007-2013 og 
mindst anvende 35 % af det samlede 
bidrag fra ELFUL til hvert 
udviklingsprogram for landdistrikterne til 
afhjælpning og tilpasning til 
klimaændringer og bæredygtig 
arealforvaltning, gennem betalingerne i 
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henhold til landbrug/miljø/klima, 
økologisk landbrug og Natura 2000 og 
vandrammedirektivet, betalinger til 
foranstaltninger for områder med 
naturlige eller andre specifikke 
begrænsninger, investeringer til 
forbedring af skovøkosystemers 
modstandsevne og miljøværdi, skovmiljø-
og klimatjenester og skovbevaring.

Or. en

Begrundelse

I indeværende programmeringsperiode har vi allerede en mindsteudgift på 25 % til område 
to. Dette bør ikke kun fortsættes, men øges til en udgift på mindst 35 %. Alle specifikke 
miljøforanstaltninger bør være omfattet (landbrug/miljø/klima, økologi, Natura 2000, 
vandrammedirektivet, skovmiljø osv.), men ikke-specifikke miljøforanstaltninger (dårligere 
stillede områder) bør ikke tælles med.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra p b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pb) mindstestørrelsen for skovbedrifter, 
for hvilke støtte skal være betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument, og de 
udvalgte biodiversitetsforanstaltninger, 
som skal medtages i 
skovforvaltningsplanen.

Or. en

Begrundelse

For at overholde EU's biodiversitetsstrategi bør det meldes klart ud i programmerne for 
udvikling af landdistrikterne, hvad mindstestørrelsen er for skovbedrifter, for hvilke støtte 
skal være betinget af forelæggelse af en skovforvaltningsplan. Det bør også være klart, hvilke 
biodiversitetsforanstaltninger der skal medtages i skovforvaltningsplanen.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at landbrugsrådgivningstjenester kan arbejde effektivt, skal der være adgang til 
omfattende information i alle medlemsstater for at støtte overgangen til mere bæredygtige 
landbrugsmetoder. Økologisk landbrug er i stand til at yde ud over miljø- og klimakravene og 
fremme bæredygtigt landbrug. En overgang til økologisk landbrug er en stor opgave, som 
kræver ny ekspertise. Derfor bør økologisk landbrug som minimum anerkendes udtrykkeligt 
under landbrugets rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at landbrugsrådgivningstjenester kan arbejde effektivt, skal der være adgang til 
omfattende information i alle medlemsstater for at støtte overgangen til mere bæredygtige 
landbrugsmetoder. Økologisk landbrug er i stand til at yde ud over miljø- og klimakravene og 
fremme bæredygtigt landbrug. En overgang til økologisk landbrug er en stor opgave, som 
kræver ny ekspertise. Derfor bør økologisk landbrug som minimum anerkendes udtrykkeligt 
under landbrugets rådgivningstjenester.
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at landbrugsrådgivningstjenester kan arbejde effektivt, skal der være adgang til 
omfattende information i alle medlemsstater for at støtte overgangen til mere bæredygtige 
landbrugsmetoder. Økologisk landbrug er i stand til at yde ud over miljø- og klimakravene og 
fremme bæredygtigt landbrug. En overgang til økologisk landbrug er en stor opgave, som 
kræver ny ekspertise. Derfor bør økologisk landbrug som minimum anerkendes udtrykkeligt 
under landbrugets rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

- specifikke opdræts- eller 
produktionsmetoder samt økologisk 
landbrug eller

- en kvalitet af det endelige produkt, der 
går betydeligt længere end 

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

handelsvarestandarderne for folke-, dyre-
eller plantesundhed, dyrevelfærd eller 
miljøbeskyttelse, men også med hensyn til 
bæredygtig ressourceforvaltning, CO2-
reduktion og genteknikfrihed;

Or. de

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) signifikant forbedrer driften af 
landbruget med hensyn til bæredygtighed, 
sundhedsgevinster, klima og dyrevenlig 
produktion;

Or. en
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Ændringsforslag 29

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

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører anvendelse af biologiske 
kontrolforanstaltninger som middel til at 
mindske eller undgå gift og virkninger af 
gift såsom anvendelse af naturlige fjender 
og naturlige gødningsmidler, hvis disse 
midler set over et år er dyrere end de 
tilsvarende kemiske midler.

Or. en

Begrundelse

Fysiske investeringer kan være meget skadelige, hvis de ikke opvejes af miljøtiltag. Biologisk 
kontrol er i dag ikke tilstrækkelig konkurrencedygtig i forhold til almindelige pesticider. Dette 
er imidlertid en virkelig innovativ metode i retning af at mindske pesticidforbruget og 
samtidig have god sygdomskontrol.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger, som leverer resultater som fastsat i EU's prioritet fire og fem om miljø og 
klima, og navnlig økologisk landbrug, bør kunne modtage op til 20 % højere støtte til 
investeringer i fysiske aktiver. Det er vigtigt, at landbrugere, som handler proaktivt for at løse 
miljø- og klimaudfordringerne, får højere støtte til dette, og at EU viser, at Unionens
egentlige prioriteter er miljø og klima.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For skovbrugsbedrifter over en vis 
tærskel, som medlemsstaterne fastlægger i 
deres programmer, er støtte til 
investeringer på skovarealer betinget af 
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forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument, som 
omfatter biodiversitetsforanstaltninger.
Disse biodiversitetsforanstaltninger skal 
være i overensstemmelse med bæredygtig 
forvaltning af skove som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993, (herefter 
"bæredygtig forvaltning af skove").

Or. en

Begrundelse

Navnlig investeringer på skovarealer kan have en meget negativ indvirkning på 
biodiversiteten.

Ændringsforslag 33

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, økologisk landbrug og 
dyrevelfærd samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet; herunder hører også 
investeringer i særlige kvalitetsordninger i 
henhold til artikel 17.

Or. de
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne tager højde for de 
berørte landdistrikters sociale og 
miljømæssige forhold, før de træffer 
denne foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Det er muligt, at denne foranstaltning til udvikling af landbrug og virksomheder vil blive 
brugt til at omstrukturere en mængde landbrug og landdistrikter i hele Europa. For at sikre 
en socialt, økologisk og økonomisk ansvarlig udvikling af landbrug og virksomheder, som 
øger den økonomiske levedygtighed, leverer miljøresultater og fremmer den sociale 
samhørighed i landsamfundene, skal medlemsstaterne tage højde for de sociale og 
miljømæssige konsekvenser af omstruktureringen.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur, 
navnlig pleje- og forebyggelsesfaciliteter
på sundhedsområdet;

Or. de

Begrundelse

I henhold til Europa 2020-strategien kan der skabes arbejdspladser af høj kvalitet (læger, 
apotekere, sygeplejersker osv.), hvorved beskæftigelsen kan øges. Desuden sikrer dette 
forslag regional adgang til sundhedsinstitutioner.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater 
i programmet. Programmer for udvikling 
af landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi. I dette tilfælde skal der foreskrives 
klare kriterier, der sikrer komplementaritet 
med støtte under andre EU-instrumenter.

2. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd, vedvarende 
energi og pleje- og forebyggelsesfaciliteter
på sundhedsområdet. I dette tilfælde skal 
der foreskrives klare kriterier, der sikrer 
komplementaritet med støtte under andre 
EU-instrumenter.

Or. de

Begrundelse

I henhold til Europa 2020-strategien kan der skabes arbejdspladser af høj kvalitet (læger, 
apotekere, sygeplejersker osv.), hvorved beskæftigelsen kan øges. Desuden sikrer dette 
forslag regional adgang til sundhedsinstitutioner.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater i 
programmet. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi. I dette tilfælde skal der foreskrives 
klare kriterier, der sikrer komplementaritet 
med støtte under andre EU-instrumenter.

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater i 
programmet. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi, undtagen for ubæredygtig 
biomasse, biogas og landbaseret 
biobrændstof. I dette tilfælde skal der 
foreskrives klare kriterier, der sikrer 
komplementaritet med støtte under andre 
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EU-instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Gennem de seneste år er der kommet stadig mere dokumentation for, at biomasse og 
landbaseret biobrændstof i stor skala kan være ubæredygtig. Derfor er det vigtigt at 
fremhæve, at ikke alle vedvarende energiprojekter i stor skala er nyttige eller bæredygtige.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a)
Forbedring af biodiversiteten i 
landdistrikterne
1. Støtten under denne foranstaltning 
vedrører:
a) udarbejdelse og ajourføring af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder 
af høj naturværdi, herunder 
handlingsplaner for artsbeskyttelse, som 
er knyttet til landdistrikter
b) undersøgelser, 
miljøoplysningskampagner og 
investeringer i forbindelse med 
oplysningskampagner eller 
vedligeholdelse, renovering og 
opgradering af kulturarvselementer 
såsom renovering og etablering af floder 
eller andre lineære og kontinuerlige 
strukturer eller deres rolle som trædesten, 
som er væsentlige for vilde arters 
migration, spredning og genetiske 
udveksling.
2. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med forvaltningsplaner 
eller andre naturbeskyttelsesplaner, hvor 
investeringerne klart er knyttet til mål, 
som støtter EU's biodiversitetsstrategi 



PE486.102v01-00 30/57 PA\897320DA.doc

DA

frem til 2020.

Or. en

Begrundelse

Natura 2000, områder med landbrug af høj naturværdi og vandrammedirektivet kræver 
specifikke foranstaltninger til oprettelse af projekter til gennemførelse af EU's krav som 
fastsat i biodiversitetsstrategien og vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i udvikling af skovarealer og 
forbedring af skovenes levedygtighed

Investeringer i udvikling af økologisk 
bæredygtige skovarealer og forbedring af 
skovenes levedygtighed

Or. de

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og etablering af 
skovområder

a) økologisk bæredygtig skovrejsning og 
økologisk bæredygtig etablering af 
skovområder

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) etablering af skovlandbrugssystemer b) etablering af økologisk bæredygtige 
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skovlandbrugssystemer

Or. de

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i økologisk bæredygtige
skovbrugsteknologier og forarbejdning og 
markedsføring af skovprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning er tidligere for ofte blevet gennemført uden at tage højde for miljøet. 
Det bør derfor nævnes specifikt for at sikre, at der ikke gøres skade på miljøet. For at støtte 
målene i EU's biodiversitetsstrategi bør skovforvaltningsplaner omfatte specifikke 
biodiversitetsforanstaltninger. 
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Alle aktioner skal være i 
overensstemmelse med den fælles 
landbrugspolitiks klima- og miljømål.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningen "investeringer i udvikling af skovområder og forbedret levedygtighed for 
skove" er tidligere for ofte blevet gennemført uden hensyntagen til miljøet, og den bør derfor 
nævnes særskilt for at sikre, at der ikke gøres skade på miljøet.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Støtte til skovforanstaltninger bør 
være baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis.

Or. en

Begrundelse

Der ydes kun støtte til bæredygtige skovforvaltningsmetoder.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
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og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav, som går 
videre end den generelle praksis. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til energiproduktion, 
idet invasive arter har en negativ 
indvirkning på biodiversiteten, samt 
enhver beplantning, som ville have en 
skadelig indvirkning på miljøet og/eller 
biodiversiteten. Generelt ydes der ikke 
støtte til skovrejsning, som ville have en 
skadelig indvirkning på miljøet og/eller 
biodiversiteten. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udelukke al skadelig beplantning, både af de forkerte arter og på det forkerte 
sted.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne udpeger områder, 
som er egnet til skovrejsning, for at sikre, 
at beplantningen ikke vil have skadelig 
indvirkning på miljøet eller 
biodiversiteten.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udelukke al skadelig beplantning, både af de forkerte arter og på det forkerte 
sted.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i ny skovbrugsteknologi og 
forarbejdning og markedsføring af
skovprodukter

Investeringer i økologisk bæredygtig
skovbrugsteknologi og forarbejdning og 
markedsføring af skovprodukter

Or. de

Ændringsforslag 49

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, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer i 
økologisk bæredygtige 
skovbrugsteknikker 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. de

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økonomiske værdi skal være på samme 

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økologiske værdi skal være på samme 
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niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i jord- og 
ressourcevenlige maskiner og 
fremgangsmåder til høstning.

niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i økologisk særligt 
værdifulde jord- og ressourcevenlige 
maskiner og fremgangsmåder til høstning.

Or. de

Ændringsforslag 51

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 
betydeligt 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.

Or. de

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ikke ydes støtte under denne 
foranstaltning til forpligtelser, der er 
omfattet af foranstaltningen for økologisk 
landbrug.

Der kan ikke ydes støtte under denne 
foranstaltning til forpligtelser, der er 
omfattet af foranstaltningen for økologisk 
landbrug. Der må ikke ydes støtte under 
denne foranstaltning til forpligtelser, som 
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er gavnlige for klimaet, men har en 
negativ indvirkning på miljøet.

Or. en

Begrundelse

For det første er det vigtigt, at tilføjelsen af klimaspørgsmålet i 
landbrugsmiljøforanstaltningerne får en positiv indvirkning. For det andet er der risiko for, at 
et nyt udgangspunkt vil forstyrre overgangen fra de gamle til de nye 
landbrugsmiljøforanstaltninger. Man bør derfor være særlig opmærksom på at sikre, at 
ordningernes anvendelse og indvirkning ikke forringes. For det tredje er det også vigtigt, at 
der er en garanti for, at disse foranstaltninger fortsætter til udløbet af 
programmeringsperioden.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. På grundlag af den forudgående 
vurdering bør medlemsstaterne favorisere 
landbrugsmiljøforanstaltninger, som har 
øgede miljøresultater på bedrifts- og 
regional niveau, når de udvikler nye eller 
eksisterende miljøordninger i den 
kommende programmeringsperiode med 
henblik på at opretholde anvendelsen af 
ordningerne og yderligere øge deres 
indvirkning.

Or. en

Begrundelse

For det første er det vigtigt, at tilføjelsen af klimaspørgsmålet i 
landbrugsmiljøforanstaltningerne får en positiv indvirkning. For det andet er der risiko for, at 
et nyt udgangspunkt vil forstyrre overgangen fra de gamle til de nye 
landbrugsmiljøforanstaltninger. Man bør derfor være særlig opmærksom på at sikre, at 
ordningernes anvendelse og indvirkning ikke forringes. For det tredje er det også vigtigt, at 
der er en garanti for, at disse foranstaltninger fortsætter til udløbet af 
programmeringsperioden.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. Medlemsstaterne skal gøre det lettere 
for landbrugere at indgå i miljøordninger 
indtil udløbet af 
programmeringsperioden, hvis målene 
endnu ikke er nået.

Or. en

Begrundelse

For det første er det vigtigt, at tilføjelsen af klimaspørgsmålet i 
landbrugsmiljøforanstaltningerne får en positiv indvirkning. For det andet er der risiko for, at 
et nyt udgangspunkt vil forstyrre overgangen fra de gamle til de nye 
landbrugsmiljøforanstaltninger. Man bør derfor være særlig opmærksom på at sikre, at 
ordningernes anvendelse og indvirkning ikke forringes. For det tredje er det også vigtigt, at 
der er en garanti for, at disse foranstaltninger fortsætter til udløbet af 
programmeringsperioden.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
udviklingsprogrammer for 
landdistrikterne, hvordan denne 
foranstaltning kan kombineres med andre 
foranstaltninger i forordningen, med 
særlig henvisning til artikel 17, 18, 28, 29, 
31 og 36 med henblik på at udvide det 
økologiske landbrug og opnå resultater 
inden for miljø og den økonomiske 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør klart anføre, at modtagere af støtte til økologisk landbrug kan kombinere 
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den økologiske foranstaltning med andre foranstaltninger, som er fastsat i forordningen. Til 
dette formål beskriver medlemsstaterne i deres udviklingsprogram for landdistrikterne, 
hvordan man bedst kombinerer foranstaltninger med henblik på at opfylde miljømål og mål 
for landdistrikternes økonomiske udvikling, idet der tages højde for den europæiske 
handlingsplan for økologiske fødevarer og økologisk landbrug.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 
forordning (EU) nr. HR/2012.

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 
forordning (EU) nr. HR/2012, og er 
betinget af, at der findes specifikke 
styringsforpligtelser, som er knyttet til 
opfyldelsen af målene for de specificerede 
direktiver.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at denne foranstaltning også bruges til at nå arter uden for Natura 2000-
områder, navnlig arter, som er særligt truede i Europa. For at fokusere er det vigtigt at 
præcisere, hvilke arter og leveområder, det drejer sig om. Det er vigtigt, at støtte til områder, 
som er berørt af disse direktiver, er betinget af, at der findes særlige forvaltningsforpligtelser 
med henblik på at lette de nødvendige ændringer af arealforvaltningen for at opfylde 
direktivernes mål.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre afgrænsede 
naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget 
eller skovbruget er pålagt miljøbetingede 
begrænsninger, og som bidrager til 

b) andre afgrænsede 
naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget 
eller skovbruget er pålagt miljøbetingede 
begrænsninger, og som bidrager til 
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gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 
92/43/EØF. Disse områder må for hvert 
program for udvikling af landdistrikterne 
ikke overstige 5 % af de udpegede Natura 
2000-områder, som er omfattet af dets 
territoriale anvendelsesområde

forbedringen af populationen af arter i 
henhold til bilag IV til direktiv 
92/43/EØF, til gennemførelsen af 
artikel 10 i direktiv 92/43/EØF og til alle 
fuglearter i henhold til artikel 1 i direktiv 
2009/147/EF. Disse områder, som der 
henvises til i dette stykke, må for hvert 
program for udvikling af landdistrikterne 
ikke overstige 7 % af de udpegede Natura 
2000-områder, som er omfattet af dets 
territoriale anvendelsesområde

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at denne foranstaltning også bruges til at nå arter uden for Natura 2000-
områder, navnlig arter, som er særligt truede i Europa. For at fokusere er det vigtigt at 
præcisere, hvilke arter og leveområder, det drejer sig om. Det er vigtigt, at støtte til områder, 
som er berørt af disse direktiver, er betinget af, at der findes særlige forvaltningsforpligtelser 
med henblik på at lette de nødvendige ændringer af arealforvaltningen for at opfylde 
direktivernes mål.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at der i 
finansieringsplanen fremlægges særskilte 
budgetter for Natura 2000-
landbrugsområder, Natura 2000-
skovområder og betalinger i henhold til 
vandrammedirektivet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at se, hvor stort et budget der afsættes til skov og til landbrug under denne 
foranstaltning. Dette sker af gennemsigtighedshensyn, da dette tidligere var separate 
foranstaltninger.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) landbrugssystemer af høj naturværdi.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

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. 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 50 % 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). Ikke kun die biofysiske kriterier i 
henhold til bilag II, men også andre 
videnskabeligt dokumenterbare kriterier 
skal anvendes.

Or. de

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
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operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet.

operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet og 
går betydeligt videre end lovens krav.

Or. de

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arealbaserede omkostninger eller andre 
enhedsomkostninger ydes på årsbasis og 
skal give landbrugerne kompensation for 
en del af eller samtlige ekstraomkostninger 
og indkomsttab som følge af den påtagne 
forpligtelse. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger på op til 
20 % af præmien for forpligtelser på 
dyrevelfærdsområdet.

3. Arealbaserede omkostninger eller andre 
enhedsomkostninger ydes på årsbasis og 
skal give landbrugerne kompensation for 
en del af eller samtlige ekstraomkostninger 
og indkomsttab som følge af den påtagne 
forpligtelse. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger på op til 
20 % af præmien for forpligtelser på 
dyrevelfærdsområdet. Til vurderingen af, 
om projekter går videre end lovens krav, 
samt til beregning af støtten til 
landbrugerne, skal der anvendes 
resultatorienterede 
dyrevelfærdsindikatorer.

Or. de

Begrundelse

Også i EU's strategi for dyrevelfærd og dyrebeskyttelse 2012-2015 henvises der til
"anvendelse af videnskabeligt funderede dyrevelfærdsindikatorer som et muligt middel til at 
forenkle den retlige ramme og give mulighed for fleksibilitet med henblik på at forbedre 
husdyrproducenters konkurrenceevne".
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger ydes kun for forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske krav, der er fastlagt af den 
nationale retsakt om skovbrug eller anden 
relevant national lovgivning. Alle disse 
krav identificeres i programmet.

2. Betalinger ydes kun for forpligtelser, der 
er betydeligt mere vidtgående end de 
relevante obligatoriske krav, der er fastlagt 
af den nationale retsakt om skovbrug eller 
anden relevant national lovgivning. Alle 
disse krav identificeres i programmet.

Or. de

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) oplysnings- og reklameaktiviteter i 
forbindelse med udvikling af produkter 
under kvalitetsordninger gennem 
landbrugssystemer såsom økologisk 
landbrug og landbrug af høj naturværdi

Or. en

Begrundelse

Med den nuværende forordning kan medlemsstaterne støtte oplysnings- og reklameaktiviteter 
fra producenter under kvalitetsordninger såsom det økologiske fødevaremarked; Når denne 
støtte medtages i den nye forordning, vil det åbne mulighed for EU-samfinansiering af 
markedsudviklingsaktiviteter, som er vigtige for at udvikle det økologiske marked. Støtten til 
den økologiske fødekæde kunne tilskynde til at øge mængden af økologisk mad i skolekantiner 
og plejehjem.
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) støtte i hele den økologiske fødekæde;

Or. en

Begrundelse

Med den nuværende forordning kan medlemsstaterne støtte oplysnings- og reklameaktiviteter 
fra producenter under kvalitetsordninger såsom det økologiske fødevaremarked; Når denne 
støtte medtages i den nye forordning, vil det åbne mulighed for EU-samfinansiering af 
markedsudviklingsaktiviteter, som er vigtige for at udvikle det økologiske marked. Støtten til 
den økologiske fødekæde kunne tilskynde til at øge mængden af økologisk mad i skolekantiner 
og plejehjem.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter:

udgår

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

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

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

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning 
med andre nationale støtteinstrumenter 
eller EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås. Direkte 
indkomststøtte, som modtages under Den 
Europæiske Globaliseringsfond (i det 
følgende benævnt "EGF"), tages også i 
betragtning ved vurderingen af 
landbrugeres indkomstniveauer.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende minimums- og 
maksimumsløbetiden for de kommercielle 
lån til gensidige fonde, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, 
stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at inkludere ekstra støtte mod risici i anden søjle, da første søjle 
allerede har et indkomststøttegrundlag. Målet med anden søjle er at styre landbrugere og 
arealforvaltere i landdistrikter i retning af et bedre og mere modstandsdygtigt 
landbrugsøkologisk system. Hvis det vurderes, at der er behov for 
risikostyringsforanstaltninger, bør de medtages under første søjle sammen med de generelle 
indkomststøttesystemer.
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 38

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 
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.

udgår

2. Ugunstige vejrforhold eller udbrud af 
en dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
3. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion. 
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 
af den præmie, der er berettiget til støtte, 
ved at anvende passende lofter.
4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

Or. en
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Begrundelse

Målet med anden søjle er at styre landbrugere og arealforvaltere i landdistrikter i retning af 
bedre og mere modstandsdygtige landbrugsøkologiske systemer.
Risikostyringsforanstaltninger ville yderligere reducere midlerne til udvikling af 
landdistrikterne, som det er vigtigt at investere i bæredygtige metoder.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:

udgår

a) akkrediteres af den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med 
national ret
b) have en åben politik over for 
indbetalinger til og udbetalinger fra 
fonden
c) have klare regler om fordeling af 
ansvar for eventuel gæld.
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.
3. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrør
a) de administrative omkostninger ved at 
oprette den gensidige fond fordelt 
degressivt over højst tre år
b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle 
lån, som den gensidige fond har optaget 
for at betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.
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Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.
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.
5. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.
Medlemsstaterne kan begrænse de 
omkostninger, der er berettiget til støtte, 
ved at fastsætte:
a) lofter pr. fond
b) passende lofter pr. enhed.

Or. en

Begrundelse

Målet med anden søjle er at styre landbrugere og arealforvaltere i landdistrikter i retning af 
bedre og mere modstandsdygtige landbrugsøkologiske systemer.
Risikostyringsforanstaltninger ville yderligere reducere midlerne til udvikling af 
landdistrikterne, som det er vigtigt at investere i bæredygtige metoder.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 40

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, 

udgår
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med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

2. For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:

a) akkrediteres af den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med 
national ret

b) have en åben politik over for 
indbetalinger til og udbetalinger fra 
fonden

c) have klare regler om fordeling af 
ansvar for eventuel gæld. 

3. 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.

4. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun 
vedrøre de beløb, som den gensidige fond 
har betalt som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det 
finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige 
fond har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde 
af krise. Der ydes ikke bidrag af 
offentlige midler til startkapital.

Or. en

Begrundelse

Målet med anden søjle er at styre landbrugere og arealforvaltere i landdistrikter i retning af 
bedre og mere modstandsdygtige landbrugsøkologiske systemer.
Risikostyringsforanstaltninger ville yderligere reducere midlerne til udvikling af 
landdistrikterne, som det er vigtigt at investere i bæredygtige metoder. I stedet bør der 
udvikles markedsforanstaltninger under første søjle for at stabilisere markedet og skabe 
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rimelige priser for landbrugere og producenter.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte til aktioner for alternativer til 
menneskelig ernæring, til uddannelses-
og inddragelsesaktioner vedrørende 
sundhedsfremme, til 
ernæringssuverænitetsaktiviteter og til 
aktioner vedrørende fødevare- og 
dyrevelfærdsaspekter.

Or. de

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet. Der ydes 
kun støtte til investeringer, som yder et 
væsentligt bidrag til miljø-, klima- og 
dyrebeskyttelse og går betydeligt længere 
end lovens krav.

Or. de
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et EIP-netværk iværksættes for at støtte 
EIP for landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. 
Det skal muliggøre netværkssamarbejde 
mellem operationelle grupper, 
rådgivningstjenester og forskere.

1. Et EIP-netværk iværksættes for at støtte 
EIP for landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. 
Det skal muliggøre netværkssamarbejde 
mellem operationelle grupper, 
rådgivningstjenester, ngo'er og forskere.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Mindst 5 % af ELFUL's samlede bidrag 
til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt Leader.

5. Mindst 25 % af ELFUL's samlede bidrag 
til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt 
foranstaltninger under prioritet 6, idet 
Leader er forbeholdt mindst 5 % af det 
samlede ELFUL-bidrag.

Or. de
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Mindst 35 % af det samlede bidrag fra 
ELFUL til hvert udviklingsprogram for 
landdistrikterne skal øremærkes til 
afhjælpning og tilpasning til 
klimaændringer og bæredygtig 
arealforvaltning, gennem betalingerne i 
henhold til landbrug/miljø/klima, 
økologisk landbrug og Natura 2000 og 
vandrammedirektivet, betalinger til 
foranstaltninger for områder med 
naturlige eller andre specifikke 
begrænsninger, investeringer til 
forbedring af skovøkosystemers 
modstandsevne og miljøværdi, skovmiljø-
og klimatjenester og skovbevaring.
Desuden skal medlemsstaterne mindst 
opretholde indsatsniveauet på dette
område i programmeringsperioden 2007-
2013.

Or. en

Begrundelse

I indeværende programmeringsperiode har vi allerede en mindsteudgift på 25 % til område 
to. Dette bør øges til en udgift på mindst 35 %. Alle specifikke miljøforanstaltninger bør være 
omfattet (landbrug/miljø/klima, økologi, Natura 2000, vandrammedirektivet, skovmiljø osv.).

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler, der overføres til ELFUL i 
medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. DP/2012, forbeholdes operationer, 
som yder et væsentligt bidrag til 
innovation, der er relevant for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed, herunder 

De midler, der overføres til ELFUL i 
medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. DP/2012, forbeholdes operationer, 
som yder et væsentligt bidrag til 
innovation, der er relevant for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed, herunder 
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afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer.

afbødning af og/eller tilpasning til 
klimaforandringer. Innovative 
foranstaltninger bør også bidrage til at 
forbedre landbrugets og fødekædens 
miljømæssige bæredygtighed og må under 
ingen omstændigheder skade den fælles 
landbrugspolitiks miljømål eller 
miljøresultaterne af andre 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen har lært os at være meget forsigtige med innovationsforanstaltninger uden
miljøgarantier.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget overvåger det
enkelte program for udvikling af 
landdistrikterne ved hjælp af økonomiske 
indikatorer, outputindikatorer og 
resultatindikatorer.

2. Forvaltningsmyndigheden og 
overvågningsudvalget overvåger det 
enkelte program for udvikling af 
landdistrikterne ved hjælp af økonomiske 
indikatorer, outputindikatorer, 
indvirkningsindikatorer og 
resultatindikatorer.

Or. en

Begrundelse

Indvirkningsindikatorer er nødvendige for at måle, om programmer for udvikling af 
landdistrikterne har haft en reel indvirkning.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag I – række "Artikel 18, stk. 3" – kolonne 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugssektoren Landbrugssektoren

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i andre regioner

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i andre regioner

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, 
forudsat, at den maksimale kombinerede 
støtte ikke overstiger 90 % for:

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, 
forudsat, at den maksimale kombinerede 
støtte ikke overstiger 90 % for:

- unge landbrugeres etablering - unge landbrugeres etablering
- kollektive investeringer og integrerede 
projekter

- kollektive investeringer og integrerede 
projekter

- områder med naturbetingede 
begrænsninger, jf. artikel 33.

- områder med naturbetingede 
begrænsninger, jf. artikel 33.

- støttede operationer i EIP - støttede operationer i EIP
- økologiske landbrugere
- foranstaltninger til opfyldelse af 
Natura 2000 og vandrammedirektivet
- landbrugsmiljøordninger

Forarbejdning og afsætning af bilag I-
produkter:

Forarbejdning og afsætning af bilag I-
produkter:

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i mindre udviklede regioner

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i fjernområder

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i andre regioner

Af beløbet for de støtteberettigede 
investeringer i andre regioner

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, 
forudsat, at den maksimale kombinerede 
støtte ikke overstiger 90 % for støttede 
operationer i EIP

Ovenstående satser kan forhøjes med 20 %, 
forudsat, at den maksimale kombinerede 
støtte ikke overstiger 90 % for støttede 
operationer i EIP
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Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag I – række "Artikel 31, stk. 7"

Kommissionens forslag
31, 
stk. 7

Natura 2000 og 
betalinger i henhold til 
vandrammedirektivet

500(*) Maksimum pr. ha pr. år i 
den første periode på 
højst fem år

200(*) Maksimum pr. ha pr. år
50 Minimum pr. ha pr. år 

for betalinger i henhold 
til vandrammedirektivet

Ændringsforslag
31, 
stk. 7

Natura 2000 og 
betalinger i henhold til 
vandrammedirektivet

500(*) Maksimum pr. ha pr. år

50 Minimum pr. ha pr. år 
for betalinger i henhold 
til vandrammedirektivet

Or en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at denne foranstaltning skulle modtage et mindre beløb end en 
foranstaltning, som er tidsbegrænset. Hvis man skal træffe foranstaltninger, vil de blive 
beregnet på grundlag af indkomsttab/omkostninger og bør da fastsættes på et rimeligt niveau.
Der er intet belæg for denne forskelsbehandling.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – række "Artikel 32, stk. 3"

Kommissionens forslag
32, stk. 
3

Betalinger til områder 
med naturbetingede 

25 Minimum pr. ha pr. år
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eller andre specifikke 
begrænsninger

250(*) Maksimum pr. ha pr. år

300(*) Maksimum pr. ha pr. år i 
bjergområder, jf. artikel 
46, stk. 2

Ændringsforslag
32, stk. 
3

Betalinger til områder 
med naturbetingede 
eller andre specifikke 
begrænsninger

25 Minimum pr. ha pr. år

250(*) Maksimum pr. ha pr. år

350(*) Maksimum pr. ha pr. år i 
bjergområder1

1Denne maksimumssats 
kan være højere for den 
enkelte bedrift, hvis 
denne sats ikke 
overskrides i gennemsnit 
for hele arealet.

Or. de

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag III – delprogram 5 og 6 (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndtering af miljøudfordringer:
Vidensoverførsel og informationsaktioner
Rådgivningstjenester, 
bedriftsforvaltnings- og vikarordninger
Landbrugs-miljø-klima-foranstaltninger
Økologisk landbrug
Natura 2000 og betalinger i henhold til 
vandrammedirektivet
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Samarbejde
Investeringer i fysiske aktiver
Bevaring af landbrugssystemer af høj 
naturværdi:
Vidensoverførsel og informationsaktioner
Rådgivningstjenester, 
bedriftsforvaltnings- og vikarordninger
Kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer
Landbrugs-miljø-klima-foranstaltninger
Økologisk landbrug
Natura 2000 og betalinger i henhold til 
vandrammedirektivet
Forbedring af biodiversiteten i 
landdistrikterne
Samarbejde
Investeringer i fysiske aktiver

Or. en

Begrundelse

Følgende foranstaltninger bør udtrykkeligt fremhæves som centrale bestemmelser for et 
underprogram for landbrugssystemer af høj naturværdi under udviklingsprogrammerne for 
landdistrikterne med henblik på at give landbrugerne den nødvendige støtte og de nødvendige 
redskaber, så de kan bevare og forbedre nogle af vores mest værdifulde landbrugssystemer i 
Europa.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag V – foranstaltning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, som er særlig relevante 
for fremme af fødevarekædens 
organisation og risikostyring i landbruget

udgår

Artikel 19 Genopretning af landbrugets 
produktionspotentiale efter skader som 
følge af naturkatastrofer og katastrofale
hændelser og indførelse af passende 
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forebyggende foranstaltninger
Artikel 25 Forebyggelse og genopretning 
af skader på skovene som følge af 
skovbrande og naturkatastrofer og 
katastrofale hændelser
Artikel 28 Oprettelse af 
producentsammenslutninger
Artikel 34 Dyrevelfærd 

Artikel 37 Risikostyring 

Artikel 38 Afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring
Artikel 39 Gensidige fonde i forbindelse 
med dyre- og plantesygdomme og 
miljøhændelser
Artikel 40 Indkomststabiliseringsredskab

Or. en

Begrundelse

Målet med anden søjle er at styre landbrugere og arealforvaltere i landdistrikter i retning af 
bedre og mere modstandsdygtige landbrugsøkologiske systemer.
Risikostyringsforanstaltninger ville yderligere reducere midlerne til udvikling af 
landdistrikterne, som det er vigtigt at investere i bæredygtige metoder.


