
AM\862069DA.doc PE462.564v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

20112051(INI)

25.3.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 76

Udkast til udtalelse
Czesław Adam Siekierski
(PE460.746v01-00)

Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer:
fødevarer, naturressourcer og landområder
(20112051(INI))



PE462.564v01-00 2/46 AM\862069DA.doc

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\862069DA.doc 3/46 PE462.564v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

1. mener, at Europa og dets regioner på 
grund af den voksende bekymring over 
fødevaresikkerheden i Den Europæiske 
Union og i verden som helhed, 
globaliseringen og de stigende 
fødevarepriser har brug for en ny stærk 
fælles landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
en afbalanceret og bæredygtig udvikling
og forbedre konkurrenceevnen på det 
internationale marked, være mere 
markedsorienteret, men også beskytte 
landbrugsproduktionen i hele Den 
Europæiske Union og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten og jordbunden, korrekt 
vand- og skovforvaltning og bæredygtig 
udvikling baseret på uddannelse og viden, 
samt være drivkraft for samhørigheden, og 
at den fælles landbrugspolitik bør gøres 
mere bæredygtig, afbalanceret, målrettet, 
enkelt og effektiv for bedre at kunne 
opfylde EU-borgernes behov og 
forventninger;

Or. lt

Ændringsforslag 2
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 1. mener, at Europa og dets regioner har 
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brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden, i hvilken 
forbindelse der er brug for øget 
koordinering og kohærens mellem 
samhørighedspolitikken og den fælles 
landbrugspolitik, navnlig ved hjælp af en 
fælles strategisk ramme for Den 
Europæiske Unions fonde;

Or. pt

Ændringsforslag 3
Franz Obermayr

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

1. mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked og tage 
hensyn til offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, fremme af forskellige 
former for små biolandbrug, ordentlige 
velfærdsbetingelser for husdyr, 
bæredygtig vand- og skovforvaltning, samt 
være drivkraft for samhørigheden og øget 
samfundsmæssig anerkendelse af 
betydningen af landbrugsmæssige 
erhverv;

Or. de
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Ændringsforslag 4
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

1. mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret, sikre landbrugerne 
anstændige indkomster, give forbrugerne 
fødevarer af højere kvalitet og tage hensyn 
til offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 

1. mener, at Europa og dets regioner, 
navnlig regionerne i den yderste periferi, 
har brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
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drivkraft for samhørigheden; baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

1. mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, beskyttelse af klimaet, 
bevarelse af biodiversiteten, korrekt vand-
og skovforvaltning og bæredygtig 
udvikling baseret på uddannelse og viden, 
samt være drivkraft for samhørigheden og 
gøre udgifterne under den fælles 
landbrugspolitik forståelige og 
gennemskuelige for borgerne;

Or. de

Ændringsforslag 7
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre 
konkurrenceevnen på det internationale 

1. mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i en 
fremtidsorienteret udvikling af 
landdistrikter og tage hensyn til offentlige 
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marked, være mere markedsorienteret og 
tage hensyn til offentlige goder, herunder
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

goder, navnlig fødevaresikkerhed, 
ernæringskvalitet, bevarelse af 
biodiversiteten, ressourceskånende vand-, 
jord- og skovforvaltning og bæredygtig 
udvikling baseret på uddannelse og viden, 
samt være drivkraft for samhørigheden;

Or. de

Ændringsforslag 8
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

1. mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse, viden og 
innovation, samt være drivkraft for 
samhørigheden og for en afbalanceret 
territorial udvikling ved hjælp af 
landbruget i alle EU's regioner;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 1 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden;

1. mener, at Europa og dets regioner har 
brug for en ny stærk fælles 
landbrugspolitik, der vil sætte gang i 
udviklingen og forbedre konkurrenceevnen 
på det internationale marked, være mere 
markedsorienteret og tage hensyn til 
offentlige goder, herunder 
fødevaresikkerhed, bevarelse af 
biodiversiteten, korrekt vand- og 
skovforvaltning og bæredygtig udvikling 
baseret på uddannelse og viden, samt være 
drivkraft for samhørigheden; understreger, 
at det er nødvendigt at skabe balance 
mellem miljøbestemmelserne og 
bestemmelserne om udvikling af 
landdistrikterne; 

Or. en

Ændringsforslag 10
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. henleder opmærksomheden på, at et 
af de vigtigste elementer i reformen af den 
fælles landbrugspolitik bør være en 
forenkling af denne politik, som dog på 
ingen måde må skade dens virkning; kun 
på denne måde bliver den fælles 
landbrugspolitik mere forståelig for 
landbrugerne og for alle borgere, helt 
bortset fra, at de to søjlers funktion må 
defineres nærmere;

Or. pl



AM\862069DA.doc 9/46 PE462.564v01-00

DA

Ændringsforslag 11
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. finder det vigtigt at slå fast, at 
foranstaltninger til fremme af udviklingen 
i landdistrikterne træffes med sigte på en 
økonomisk, social og infrastrukturmæssig 
forbedring af landdistrikterne i 
omfattende forstand og ikke skal forstås 
sektoralt;

Or. de

Ændringsforslag 12
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. er af den opfattelse, at støtten fra og 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik fortsat skal tilpasses de 
forskellige regioners særkender således 
som fastsat i traktaterne og i gældende 
EU-lovgivning; 

Or. pt

Ændringsforslag 13
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at samhørighedspolitikken og 
en ny og stærkere fælles landbrugspolitik 
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vil frigøre landdistrikternes økonomiske 
potentiale og skabe sikrere arbejdspladser 
og dermed sikre en bæredygtig udvikling 
af disse distrikter;

Or. ro

Ændringsforslag 14
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger i betragtning af de nye 
udfordringer, som den fælles 
landbrugspolitik står over for, og i 
betragtning af behovet for at nå 
målsætningerne i Europa 2020-strategien 
og for at overholde de aftaler, der er 
indgået med de nye medlemsstater, at 
budgettet til den fælles landbrugspolitik 
også i forbindelse med de næste 
finansielle overslag skal være struktureret 
sådan, at løsningen af disse opgaver 
sikres; 

Or. pl

Ændringsforslag 15
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. mener, at tildelingen af støttemidler til 
udviklingen af landdistrikterne skal 
koordineres bedre med 
regionalpolitikken; kræver en integreret 
strategi for lokale tjenesteydelser, 
markeder og beskæftigelsesmuligheder; 
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kræver i denne sammenhæng inddragelse 
af lokale aktører, intensivering af 
partnerskabet og styrkelse af forvaltning 
på flere myndighedsniveauer;  er 
overbevist om, at dette også ville tjene til 
en forenkling og mindske den 
administrative byrde;

Or. de

Ændringsforslag 16
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. mener, at det af hensyn til 
bæredygtigheden af de 
produktionssystemer, produktionsgrene 
og landdistrikter, der er hårdest ramt af 
strukturelle ulemper og/eller af 
udviklingen af markeder og politikker, er 
absolut nødvendigt at tillade en vis 
fleksibilitet for så vidt angår 
medlemsstaternes anvendelse af direkte 
betalinger;  

Or. pt

Ændringsforslag 17
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. mener ligeledes, at den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken også efter 2013, 
bl.a. med henblik på udformningen af 
budgettet, fortsat skal tælle med blandt 
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EU's vigtigste politikområder;

Or. pl

Ændringsforslag 18
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. konstaterer, at funktionsstærke lokale 
og ikke-lokale kommunale myndigheder 
sikrer en vellykket inddragelse af det 
lokale civilsamfund i Leader-metodens 
ånd; bemærker, at det lokale plan i alle 
Den Europæiske Unions medlemsstater er 
det første statslige plan, som borgerne 
kommer i kontakt med, og kræver derfor, 
at der i forbindelse med udviklingen af 
landdistrikterne træffes foranstaltninger, 
der styrker byernes og kommunernes samt 
de kompetente regionale instansers evne 
til aktivt at forme den lokale og ikke-
lokale udvikling; 

Or. de

Ændringsforslag 19
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 

udgår
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derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt 
vis; mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

Or. de

Ændringsforslag 20
Salvatore Caronna

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed,
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis;
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, fremme af 
beskæftigelsen, anstændige
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger; slår til 
lyd for anvendelsen af retfærdige og 
fleksible gennemførelsesinstrumenter, 
bl.a. i forhold til de forskellige 
virksomhedstyper og særkenderne for de 
områder, hvor landbrugssvirksomhederne 
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i hver enkelt medlemsstat eller region er 
beliggende;

Or. it

Ændringsforslag 21
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis;
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre den regionale 
konkurrencedygtighed og navnlig tyndt 
befolkede landbrugsområders 
levedygtighed, økonomisk stabilitet, 
anstændige landbrugsindkomster og en 
bæredygtig udvikling inden for EU's 
landbrugssektor samt fødevare- og 
miljøsikkerhed i EU, og derigennem sikre, 
at andre politikker og strategier, herunder 
Europa 2020-strategien, også kan 
gennemføres på korrekt vis i 
landdistrikterne;

Or. fi

Ændringsforslag 22
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
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kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på i hele EU at sikre 
større lighed mellem medlemsstaterne og 
mellem landbrugerne i forbindelse med 
tildeling af støtte inden for rammerne af 
ordningen med direkte betalinger, og at 
man bør gå bort fra det historiske 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af denne støtte; 

Or. pt

Ændringsforslag 23
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis;
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
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ordningen med direkte betalinger; ordningen med direkte betalinger;
understreger betydningen af at tilpasse 
systemet for tildeling af midler og de 
kriterier, der benyttes i forbindelse med 
direkte betalinger, til landbrugernes 
behov;

Or. en

Ændringsforslag 24
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre
harmoniske, afbalancerede og passende 
høje direkte betalinger i hele EU for at 
mindske forskellene mellem EU' nye og 
gamle medlemsstater og for at gå bort fra 
det ineffektive kriterium, der hidtil har 
været anvendt i forbindelse med tildeling 
af midler under ordningen med direkte 
betalinger;

Or. lt
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Ændringsforslag 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis;
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. mener, at ordningen med direkte 
betalinger fortsat er nødvendig for at sikre 
konkurrencedygtighed, økonomisk 
stabilitet, anstændige og afbalancerede 
landbrugsindkomster, en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor, 
fødevare- og miljøsikkerhed og EU's 
mulighed for at klare udfordringerne i 
forbindelse med klimaændringerne for
derigennem at sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis;
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive, gennemsigtige og 
forenklede kriterier med henblik på at 
sikre, at der fastsættes et passende niveau 
for direkte støtte i hele EU, og for at gå 
bort fra det kriterium, der hidtil har været 
anvendt i forbindelse med tildeling af 
midler under ordningen med direkte 
betalinger;

Or. ro

Ændringsforslag 26
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
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samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
slår i denne forbindelse til lyd for, at der 
som foreslået af Kommissionen vælges en 
pragmatisk tilgang til fordelingen af 
landbrugsstøttemidler mellem 
medlemsstaterne, som undgår store 
forstyrrelser og sikrer et passende niveau 
for direkte støtte i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 27
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør fortsætte indtil 2020, men 
ikke for altid efter denne dato, så man 
fortsat kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

Or. en
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Ændringsforslag 28
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis;
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster i tider med 
prisvolatilitet og en bæredygtig udvikling 
inden for EU's landbrugssektor samt 
fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
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strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for efter en 
tilstrækkelig lang overgangsperiode at gå 
bort fra det kriterium, der hidtil har været 
anvendt i forbindelse med beregningen af 
tildeling af midler under ordningen med 
direkte betalinger;

Or. es

Ændringsforslag 30
Sophie Auconie

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
kriterium, der hidtil har været anvendt i 
forbindelse med tildeling af midler under 
ordningen med direkte betalinger;

2. understreger, at ordningen med direkte 
betalinger bør opretholdes, så man fortsat 
kan sikre konkurrencedygtighed, 
økonomisk stabilitet, anstændige 
landbrugsindkomster og en bæredygtig 
udvikling inden for EU's landbrugssektor 
samt fødevare- og miljøsikkerhed i EU, og 
derigennem sikre, at andre politikker og 
strategier, herunder Europa 2020-
strategien, kan gennemføres på korrekt vis; 
mener i denne forbindelse, at der må 
udarbejdes objektive og gennemsigtige 
kriterier med henblik på at sikre, at der 
fastsættes et passende niveau for direkte 
støtte i hele EU, og for at gå bort fra det 
historiske kriterium, der hidtil har været 
anvendt i forbindelse med tildeling af 
midler under ordningen med direkte 
betalinger;

Or. fr
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Ændringsforslag 31
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at det er absolut nødvendigt at 
begrænse forvridningerne af 
konkurrencevilkårene på det indre 
marked som følge af de direkte betalinger 
til det mindst mulige, ikke blot gennem en 
så vidtgående afkobling af de direkte 
betalinger fra produktionens størrelse 
som muligt, men også gennem en 
tilnærmelse af satserne mellem EU's 
regioner og medlemsstater, navnlig for 
områder, hvis produktionsgrene ligner 
hinanden eller er identiske;

Or. pl

Ændringsforslag 32
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at den fælles landbrugspolitik 
for at leve op til sin særlige karakter, som 
er forbundet med opfyldelsen af basale 
behov, skal omfatte foranstaltninger til 
markedsregulering og en mekanisme til 
overvindelse af risici og kriser, herunder 
også forsikringer, således at der kan 
etableres et sikkerhedsnet for 
landbrugerne og for forbrugerne; er af 
den opfattelse, at der ligeledes skal sikres 
større lighed i forbindelse med 
fordelingen af værditilvæksten langs 
fødevarekæden samt ligebehandling af 
europæiske producenter og producenter 
fra tredjelande i forbindelse med de 
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forpligtelser, der pålægges 
landbrugsprodukter, som er bestemt til 
forbrug i EU; 

Or. pt

Ændringsforslag 33
Erminia Mazzoni

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. anser det - i forbindelse med det 
stigende antal kvinder inden for 
landbruget (det skønnes, at tre ud af 10 
bedrifter drives af kvinder) og i 
betragtning af, at landbrugsproduktionen 
nødvendigvis spiller en multifunktionel 
rolle, hvor hovedformålet skal være at 
producere fødevarer, men hvor der skal 
også lægges vægt på landskabspleje, 
tilvejebringelse af tjenesteydelser og 
uddannelse - for absolut påkrævet at lette 
adgangen til lån, supplere indkomsterne 
og træffe sociale velfærdsforanstaltninger 
inden for landbruget (f.eks. etablering af 
landbrug, der drives med sociale formål 
for øje, landbrugsbørnehaver osv.);

Or. it

Ændringsforslag 34
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. glæder sig over, at der tages hensyn til 
bestemte regioner og områder, hvor den 
sociale og miljømæssige ligevægt er 
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snævert forbundet med 
landbrugsmetoderne; finder det derfor 
nødvendigt ar bevare og styrke de 
instrumenter, der er beregnet på disse 
regioner;

Or. fr

Ændringsforslag 35
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at direkte betalinger fremover 
kun bør eksistere, indtil markedsvilkårene 
er af en sådan art, at landbrugerne kan 
overleve på deres markedsindtjening 
alene, og at dette på lang sigt bør være det 
ultimative mål for direkte betalinger 
under den fælles landbrugspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 36
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. mener, at medlemsstaterne bør have 
mulighed for at sænke de direkte 
betalinger alt efter landbrugenes størrelse 
eller størrelsen af de betalinger, som et 
landbrug modtager, samt under hensyn til 
de fordele, der er betinget af 
produktionens størrelse;

Or. pl
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Ændringsforslag 37
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger behovet for i betragtning 
af den konkrete situation i sektoren for 
mælk og mælkeprodukter at tage 
beslutningen om at afskaffe ordningen 
med mælkekvoter i marts 2015 op til en 
fornyet vurdering; 

Or. pt

Ændringsforslag 38
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. fremhæver, at navnlig fødevarer, men 
også andre varer, som er genstand for 
handel mellem EU og tredjelande, bør 
opfylde EU's kvalitetskrav og -standarder;  
påpeger desuden, at landbrugets 
særegenhed, dvs. produktionens 
afhængighed af klimatiske betingelser, 
men også de seneste begivenheder på 
finansmarkederne tydeliggør behovet for 
en nøjere overvågning af 
landbrugsmarkederne, idet der for at 
bevare deres stabilitet skal åbnes 
mulighed for at gribe ind i år med 
produktionsoverskud, navnlig på 
kornmarkedet, som bl.a. påvirker 
markederne for svinekød og fjerkræ;

Or. pl
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Ændringsforslag 39
Juozas Imbrasas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter;

3. understreger, at 
gennemførelsesprocedurerne inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
må forenkles yderligere, at 
kontrolkravene må skærpes, og at de 
administrative byrder for modtagerne af 
betalinger må mindskes, og mener, at den 
fælles landbrugspolitik bør tage større 
hensyn til de små familiebedrifters 
potentielle problemer og behov; 
understreger behovet for at diversificere 
disse bedrifters indtægter og for at udvikle 
iværksætterkompetencer og skabe nye job i 
landdistrikter;

Or. lt

Ændringsforslag 40
Maurice Ponga

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter;

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov samt til potentielle problemer og 
behov hos bedrifter i områder kendetegnet 
ved særlige forhold og begrænsninger, 
navnlig bedrifter i regionerne i den 
yderste periferi; understreger behovet for 
at diversificere disse bedrifters indtægter 
og for at udvikle iværksætterkompetencer 
og skabe nye job i landdistrikter;
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Or. fr

Ændringsforslag 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at den fælles landbrugspolitik 
bør tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter;

3. understreger, at den fælles 
landbrugspolitik skal tage større hensyn til 
de små familiebedrifters potentielle 
problemer og behov samt til de bedste 
midler til fremme af grundlæggelse og 
drift af sådanne bedrifter; understreger 
behovet for at diversificere disse bedrifters 
indtægter og for at udvikle 
iværksætterkompetencer og skabe nye job i 
landdistrikter, hvilket både modvirker en 
afvandring fra landdistrikterne og 
bidrager til en højnelse af levestandarden 
i disse områder;

Or. ro

Ændringsforslag 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter;

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter; konstaterer, 
at størstedelen af EU's befolkning bor i 
byommråder, og mener, at den fælles 
landbrugspolitik kunne bidrage til 
udviklingen af et intelligent landbrug i 
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byområder og navnlig til revitalisering af 
forladte industriområder;

Or. ro

Ændringsforslag 43
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter;

3. mener, at den fælles landbrugspolitik bør 
tage større hensyn til de små 
familiebedrifters potentielle problemer og 
behov; understreger behovet for at 
diversificere disse bedrifters indtægter og 
for at udvikle iværksætterkompetencer og 
skabe nye job i landdistrikter; mener, at 
der skal fastlægges forenklede 
særbestemmelser for små landbrug;

Or. pt

Ændringsforslag 44
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. henleder opmærksomheden på de 
demografiske udfordringer, som rammer 
landdistrikterne særlig hårdt; finder det i 
denne forbindelse vigtigt at give den 
demografiske forandring form og at øge 
landdistrikternes tiltrækningskraft på 
unge; understreger behovet for at sikre 
adgangen til innovative tjenesteydelser og 
infrastrukturer for at muliggøre en god 
deltagelse i det økonomiske, sociale og 
kulturelle liv, idet landdistrikterne skal 



PE462.564v01-00 28/46 AM\862069DA.doc

DA

betragtes som en integrerende del af 
forbindelserne mellem by og land for på 
denne måde at sikre en afbalanceret 
udvikling;

Or. de

Ændringsforslag 45
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at udviklingen af 
landdistrikterne som et horisontalt 
spørgsmål er en uomgængelig del af den 
fælles landbrugspolitik, og at der i de nye 
programmer bør være endnu større fokus 
på de prioriterede mål for udviklingen af 
landdistrikterne (beskæftigelse, 
landbrugsmiljø, vand, klimaændringer, 
innovation og uddannelse);

Or. en

Ændringsforslag 46
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forbedre hjælpe- og 
rådgivningstjenesterne for landbrugere på 
lokalt og regionalt plan for at hjælpe disse 
til at forbedre identificeringen af deres 
prioriteringer og evalueringen af 
resultaterne på deres egne brug;

Or. en
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Ændringsforslag 47
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. kræver, at den fælles landbrugspolitik 
gives en stærk, veludstyret anden søjle, 
som afspejler de aktuelle behov i 
forbindelse med udvikling af 
landdistrikterne; fremhæver anden søjles 
horisontale rolle i betragtning af de 
resultater, det i miljømæssig og 
moderniserings- og 
strukturforbedringsmæssig henseende er 
lykkedes den at nå for landbruget, for 
afbalanceret territorial udvikling og for 
opnåelse af politiske målsætninger for 
såvel befolkningen i landdistrikterne som 
landbrugerne; kræver derfor, at 
foranstaltninger under anden søjle i 
højere grad tilpasses målsætningerne med 
dem for at øge effektiviteten af vækst-, 
beskæftigelses- og klimaforanstaltninger 
og foranstaltninger til gavn for 
landdistrikterne; mener, at der i denne 
forbindelse bør lægges særlig vægt på 
hjælp til unge landbrugere;

Or. en

Ændringsforslag 48
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. glæder sig over anden søjles bidrag til 
gennemførelse af partnerskabsprincippet 
og opfordrer medlemsstaterne til i 
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forbindelse med indførelsen af målrettede 
foranstaltninger under anden søjle at 
lægge større vægt på dette princip og en 
bredere gennemførelse af det;

Or. en

Ændringsforslag 49
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. understreger betydningen af at 
forenkle den administrative byrde og 
skabe indbyrdes overensstemmelse mellem 
administrative bestemmelser og 
gennemførelsesbestemmelser på tværs af 
EU- fondene (f.eks. for så vidt angår 
spørgsmålet om, hvorvidt moms er en 
støtteberettiget omkostning); kræver 
forenkling og revision af 
krydsoverensstemmelsesbestemmelserne 
for anden søjle, mener, at det er 
nødvendigt at forenkle det nuværende 
indikatorsystem, og er kritisk over for 
indførelsen af kvantitative mål;

Or. en

Ændringsforslag 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 



AM\862069DA.doc 31/46 PE462.564v01-00

DA

betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter;

betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt kulturelle aktiver; henviser derfor til, 
at den fælles landbrugspolitik skal yde sit 
bidrag til fremme af den regionale og 
lokale produktion og skabelse og 
bevarelse af arbejdspladser i 
landdistrikterne;

Or. de

Ændringsforslag 51
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter;

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter; kræver en afbalanceret 
territorial udvikling af landdistrikterne i 
alle Den Europæiske Unions regioner, 
som styrker de lokale indbyggeres rolle og 
bidrager til en forbedring af de lokale 
vilkår og af forbindelserne mellem 
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landdistrikter og byområder; 

Or. pt

Ændringsforslag 52
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter;

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter; erindrer om, at landbruget 
udgør grundlaget for økonomien i 
landdistrikterne, og at landbrugerne 
spiller en meget fremtrædende rolle for 
dynamikken i denne økonomi og for den 
fysiske planlægning i landdistrikter;

Or. fr

Ændringsforslag 53
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 4 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter;

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer;

Or. fi

Ændringsforslag 54
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter;

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter; mener, at lokale økonomier og 
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decentrale forbrugsmønstre bør styrkes;

Or. de

Ændringsforslag 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter;

4. bemærker, at potentialet i regioner og 
landdistrikter ikke er begrænset til de 
naturressourcer, der gør dem i stand til at 
spille en social og økonomisk rolle, i 
betragtning af at sådanne områder først og 
fremmest er steder, hvor de fødevarer, der 
kræves for at sikre fødevaresikkerheden, 
produceres, og at de leverer vigtige 
råmaterialer til industrien og den 
bæredygtige energifremstilling, samtidig 
med at de udgør en kilde til aktiver inden 
for miljø, økologi, landskab og turisme 
samt ikke-materielle aktiver, herunder 
traditioner og kulturelle elementer såsom 
kulinarisk arv i form af regionale 
produkter; mener, at fremme af regionale 
kvalitetsmærker ved hjælp af den fælles 
landbrugspolitik såvel for EU som for 
tredjelande kunne bringe økonomiske 
fordele med sig på lokalt og regionalt 
plan;

Or. ro

Ændringsforslag 56
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)



AM\862069DA.doc 35/46 PE462.564v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. støtter en bredere tilgang til 
landdistrikter, der, fordi der produceres 
varer og tilvejebringes offentlige 
tjenesteydelser i dem, er eller kunne blive 
et interessant sted for mange EU-borgere 
at bo og arbejde; med henblik herpå må 
der imidlertid stilles de nødvendige 
finansielle midler til rådighed til 
udviklingen af disse distrikter; dette 
gælder ligeledes for ugunstigt stillede 
områder og bjergområder;

Or. pl

Ændringsforslag 57
Salvatore Caronna

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at foranstaltningerne til 
udvikling af landdistrikterne skal være 
kohærente og supplere 
støtteinstrumenterne under første søjle, 
således at der på hele Den Europæiske 
Unions område kan ske fremme af et 
diversificeret samt konkurrence- og 
bæredygtigt landbrug; er af den 
opfattelse, at politikken til udvikling af 
landdistrikterne bør støtte 
moderniseringen og forbedringen af 
strukturerne samt innovation inden for 
landbruget, bl.a. som reaktion på 
udfordringerne i forbindelse med 
fødevaresikkerhed, miljø, klimaændringer 
og beskæftigelse;

Or. it
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Ændringsforslag 58
Franz Obermayr

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. kræver, at den fælles landbrugspolitik 
udelukkende fremmer produktionen af 
landbrugsprodukter, hvortil der ikke 
anvendes genmanipulerede organismer 
(GMO'er), da de medlemsstater, der 
nægter at anvende GMO'er, ellers 
indirekte ville være med til at finansiere 
anvendelsen heraf over budgettet for den 
fælles landbrugspolitik;  konstaterer 
desuden, at det ikke videnskabeligt kan 
udelukkes, at der for mennesker, dyr og 
miljøet er farer forbundet med konsum af 
GMO'er;

Or. de

Ændringsforslag 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anser det for væsentligt at gøre det 
tiltrækkende for to særlig vigtige grupper 
- unge og kvinder - at arbejde på landet og 
tilbyde dem nye og alternative økonomiske 
muligheder for at modvirke affolkningen 
af landdistrikterne og sikre varig beboelse 
af landdistrikterne; 

Or. es
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Ændringsforslag 60
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at uviklingen af 
landdistrikterne skal fremme innovation 
inden for landbruget, diversificering af 
sociale og økonomiske aktiviteter, 
jobskabelse og foryngelse af befolkningen 
i disse distrikter; 

Or. pt

Ændringsforslag 61
Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. er af den opfattelse, at det er 
fundamentalt at inddrage unge i 
udviklingen af landdistrikterne;  henleder 
opmærksomheden på, at den fremtidige 
fælles landbrugspolitik sammen med 
andre politikområder skal omfatte et 
sammenhængende sæt incitamenter for 
unge til at slå sig ned i landdistrikter som 
landbrugere og erhvervsdrivende eller 
som kvalificerede leverandører af 
tjenesteydelser til landbrug, navnlig inden 
for rådgivningsvirksomhed og långivning, 
eller inden for andre aktivitetsområder, 
der bidrager til udviklingen og den 
økonomiske diversificering i 
landdistrikterne samt til disses sociale 
levedygtighed;

Or. pt
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Ændringsforslag 62
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener 
i betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering 
og fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

5. påpeger, at nogle medlemsstater fortsat 
har brug for støtte for at komme op på 
niveau med de øvrige medlemsstater, og at 
den fælles landbrugspolitiks anden søjle
derfor skal forblive tilstrækkelig stærk, i 
hvilken forbindelse de nuværende kriterier
for tildeling af midler, som tager hensyn 
til udviklingsforskellene i de enkelte 
medlemsstater og fremmer øget europæisk 
integration, bør opretholdes, og at anden 
søjles funktioner i højere grad bør 
indrettes efter nye udfordringer samt efter 
målene i Europa 2020-strategien, hvilket 
kræver ydelse af en tilsvarende støtte til 
landdistrikterne inden for 
samhørighedspolitikkens rammer og 
dermed passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og regionalpolitikken.

Or. pl

Ændringsforslag 63
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener 
i betragtning af, at disse forskelle stadig 

5. mener, at politikken for udvikling af 
landdistrikterne har den fordel, at den 
ikke, til forskel fra regionalpolitikken, er 
forbundet med nogen områdeopdeling, 
hvorfor den egner sig til at blive et stærkt 
og synligt altomfattende instrument til 
opnåelse af EU's mål; finder, at en 
forudsætning herfor er, at visse EFRU-
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eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien;
påpeger, at dette vil kræve passende 
koordinering og fordeling af opgaver 
mellem den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

og ELFUL-bestemmelser samordnes, 
således at der på brugersiden ikke opstår 
unødige fordoblinger af de administrative 
byrder eller unødige adgangsmæssige 
hindringer.

Or. de

Ændringsforslag 64
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering 
og fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; glæder 
sig over øget koordinering af EU-fonde på 
EU-plan og kræver, at denne 
koordinering i væsentlig grad afspejles i 
mekanismer for udbetaling af støtte fra 
EU-fondene, navnlig i forbindelse med 
foranstaltninger finansieret over anden 
søjle med det formål at støtte udviklingen 
af landdistrikterne; anbefaler derfor, at 
man lader fondene til støtte for den fælles 
landbrugspolitik omfatte af den fælles 
strategiske ramme, da kun en specifik 
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målretning af offentlige midler fra EU og 
koordinering af EU-politikker vil give 
resultater ude i marken.

Or. en

Ændringsforslag 65
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes; påpeger, at 
dette vil kræve passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 66
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 5. påpeger, at de nuværende regler for 
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tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken, i hvilken 
forbindelse koordinering er særlig 
relevant af hensyn til princippet om 
territorial samhørighed.

Or. es

Ændringsforslag 67
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering og 

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle, såvel 
økonomiske forskelle som begrænsninger, 
der skyldes naturgivne omstændigheder, 
stadig eksisterer, at de nuværende kriterier 
og finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
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fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

Or. fi

Ændringsforslag 68
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering
og fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve bevarelse af 
samhørighedskriterierne og forbedring af 
koordineringen og fordelingen af opgaver 
mellem den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 69
Sophie Auconie

Udkast til udtalelse
Punkt 5 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve passende koordinering og 
fordeling af opgaver mellem den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

5. påpeger, at de nuværende regler for 
tildeling af støtte under den anden søjle 
blev fastsat på grundlag af 
samhørighedskriteriet, dvs. de forskelle i 
landbrugsudviklingen og udviklingen i 
landdistrikterne der eksisterer mellem de 
enkelte medlemsstater og regioner; mener i 
betragtning af, at disse forskelle stadig 
eksisterer, at de nuværende kriterier og 
finansieringsordninger for udvikling i 
landdistrikter bør opretholdes, navnlig i 
forbindelse med udvidelsen af den anden 
søjle med henblik på at tage højde for 
målene i Europa 2020-strategien; påpeger, 
at dette vil kræve stærk koordinering og 
passende fordeling af opgaver mellem den 
fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. konstaterer, at drastiske ændringer i 
tildelingen af midler inden for rammerne 
af anden søjle skal undgås, da 
medlemsstaterne forventer kontinuitet i 
den finansielle programmering og 
pålidelighed, og går derfor ind for en 
pragmatisk tilgang, dvs. for bibeholdelse 
af de nuværende kriterier for tildeling af 
midler inden for rammerne af anden 
søjle; konstaterer desuden, at 
hensyntagen til miljøinteresser inden for 
rammerne af anden søjle skal stå i et 
rimeligt forhold til udviklingen af 
landdistrikterne.
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Or. pl

Ændringsforslag 71
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. henleder opmærksomheden på den
betydning, som landbrugsaktiviteter har 
for den økonomiske og sociale udvikling i 
landdistrikterne samt for at gøre disse 
mere dynamiske; foreslår, at der etableres 
rådgivnings- og hjælpetjenester for de 
europæiske landbrugere på regionalt og 
lokalt plan for at bidrage til en 
begrænsning af affolkningen af 
landdistrikterne og til imødegåelse af de 
demografiske ændringer;

Or. pt

Ændringsforslag 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at øge 
synergierne og koordineringen mellem 
foranstaltninger til støtte for udviklingen i 
landdistrikterne under ELFUL og 
samhørighedsforanstaltninger under 
EFRU, samhørighedsfonden og ESF; er 
af den opfattelse, at en overordnet, samlet 
tilgang til udviklingen af landdistrikter, i 
tråd med målsætningen om territorial 
samhørighed, kunne sikres gennem 
klarere synergier mellem disse fonde; 



AM\862069DA.doc 45/46 PE462.564v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, på baggrund af 
befolkningstilvæksten og de som følge af 
klimaforandringerne hyppige 
naturkatastrofer, som forværrer 
fødevarekrisen yderligere, at det er 
nødvendigt at vedtage strategier, inden for 
hvis rammer der etableres en direkte 
forbindelse mellem naturressourcer, 
landdistrikter og fødevarepolitiske 
foranstaltninger samt foranstaltninger 
vedrørende territorial samhørighed.

Or. ro

Ændringsforslag 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at finde frem til, 
hvilke muligheder der er for at skaffe 
landbrugerne lettere adgang til låne- og 
forsikringsordninger;

Or. ro
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Ændringsforslag 75
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. mener, at det er nødvendigt at 
forbedre koordineringen af den fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken, både på 
strategisk plan gennem fælles principielle 
retningslinjer (med henblik på en 
tilpasning til de inden for 
samhørighedspolitikken anvendte 
procedurer) og gennem en ensartet 
behandling af støttemodtagerne inden for 
rammerne af de forskellige fonde samt for 
så vidt angår gennemførelsen i national 
ret. 

Or. pl

Ændringsforslag 76
Czesław Adam Siekierski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. mener, at der skal tilstræbes en bedre 
koordinering mellem den fælles 
landbrugspolitik og EU's finans-, 
handels-, klima- og energipolitik for at 
sikre, at den fælles landbrugspolitik virker 
efter hensigten i forhold til de mål, der er 
fastsat for den.

Or. pl


