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Ændringsforslag 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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, kvinder med 
beskæftigelse på området, 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.

Or. ro

Begrundelse

Rigtig mange kvinder er beskæftiget inden for landbruget. Dog tages der ofte ikke højde for 
deres arbejde, selv om mange kvinder ene og alene forsørger deres familier gennem deres 
beskæftigelse i landbruget.

Ændringsforslag 88
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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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, bjergområder, 
regionerne i den yderste periferi 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.

Or. pt

Ændringsforslag 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
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skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men bør 
også ske gennem systemet for livslang 
læring, som i den forbindelse skal
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet, og der bør være 
offentlig-private partnerskaber til 
tjenesteydelser, som er indrettet til alle 
befolkningsgrupper.

Or. ro

Begrundelse

Gennem systemet for livslang læring kan man hente arbejdsløse personer, som tidligere har 
været beskæftiget i en anden sektor, til denne sektor.

Ændringsforslag 90
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
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og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, regionale 
platforme til fremme af 
erfaringsudveksling, men også kortfristede 
bedriftsudvekslinger og besøgsordninger 
bør derfor også støttes. Viden og 
oplysninger bør gøre det muligt for 
landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

Or. ro

Ændringsforslag 91
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 

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

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

Or. de

Begrundelse

Investeringer bør altid være åbne over for bedriftsudvidelser inden for både turisme 
(bondegårdsferie) og det sociale område (Green Care).
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Ændringsforslag 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Der ville kunne skabes nye arbejdspladser i landdistrikterne med ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter.

Ændringsforslag 93
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) SMV'erne er rygraden i EU's økonomi 
i landdistrikterne. Landbrugs- og ikke-
landbrugsmæssig erhvervsmæssig 
udvikling bør sigte mod fremme af 
beskæftigelsen og etablering af 
arbejdspladser af høj kvalitet i 
landdistrikter, bevarelse af allerede 
eksisterende arbejdspladser, reduktion af 
sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og 
udvikling af ikke-landbrugsmæssige 
sektorer uden for landbruget samt 
landbrugs- og fødevareforarbejdning, 
samtidig med at den fremmer 
virksomhedsintegration og lokale 
tværsektorielle forbindelser. Projekter, som 
samtidig integrerer landbrug, turisme i 
landdistrikterne gennem fremme af 
bæredygtig og ansvarlig turisme i 
landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør 
ligesom investeringer i vedvarende energi 
anspores.

(22) SMV'erne er rygraden i EU's økonomi 
i landdistrikterne. Landbrugs- og ikke-
landbrugsmæssig erhvervsmæssig 
udvikling bør sigte mod fremme af 
beskæftigelsen og etablering af 
arbejdspladser af høj kvalitet i 
landdistrikter, først og fremmest til unge,
bevarelse af allerede eksisterende 
arbejdspladser, reduktion af sæsonmæssige 
udsving i beskæftigelsen og udvikling af 
ikke-landbrugsmæssige sektorer uden for 
landbruget samt landbrugs- og 
fødevareforarbejdning, samtidig med at 
den fremmer virksomhedsintegration og 
lokale tværsektorielle forbindelser. 
Projekter, som samtidig integrerer 
landbrug, turisme i landdistrikterne 
gennem fremme af bæredygtig og ansvarlig 
turisme i landdistrikterne, natur- og 
kulturarv, bør ligesom investeringer i 
vedvarende energi anspores.

Or. ro

Ændringsforslag 94
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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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, 
der er berettigede til støtte.

(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 nødvendigt element i
forhold til at udnytte vækstpotentialet og
potentialet for fremme af 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, 
der er berettigede til støtte.

Or. ro

Ændringsforslag 95
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse af producentsammenslutninger
bør derfor fremmes. For at sikre bedst 
mulig anvendelse af de begrænsede 
finansielle ressourcer er det kun
producentsammenslutninger, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at
producentsammenslutningen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der forelægges 
en forretningsplan som en betingelse for at 
få anerkendt en producentsammenslutning
af medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

(27) Producentorganisationer hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse eller udbygning af
producentorganisationer bør derfor 
fremmes. For at sikre bedst mulig 
anvendelse af de begrænsede finansielle 
ressourcer er det kun
producentorganisationer, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at
producentorganisationen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der forelægges 
en forretningsplan som en betingelse for at 
få anerkendt en producentorganisation af 
medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

Or. en

Ændringsforslag 96
Richard Seeber

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 

(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 først og fremmest tilskynde 
landbrugerne til at tjene samfundet som 
helhed ved indførelse eller fortsat 
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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 
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.

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, i 
overensstemmelse med "forureneren 
betaler"-princippet, bidrage til at dække 
ekstraomkostninger og indkomsttab som 
følge af de indgåede forpligtelser. Effekten 
af de godkendte miljøforanstaltninger i 
landbruget skal kunne indregnes i de 
grønne forpligtelser som direkte 
betalinger. 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
er i stand til at gennemføre de forpligtelser, 
de har påtaget sig, korrekt, bør 
medlemsstaterne bestræbe sig på at give 
dem de nødvendige færdigheder og den 
nødvendige viden. Medlemsstaterne bør 
opretholde det indsatsniveau, der er opnået 
i programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne forpligte sig til at 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. Denne indsats skal først 
og fremmest være åben for bedriftsledere 
inden for landbrug.

Or. de
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Ændringsforslag 97
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Betalinger til landbrugere i 
bjergområder og i andre områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger bør bidrage ved at fremme 
fortsat anvendelse af landbrugsarealer til at 
bevare landskabet samt til at opretholde og 
fremme bæredygtige landbrugssystemer. 
For at sikre effektiviteten af denne støtte 
skal betalingerne kompensere landbrugere 
for indkomsttab og supplerende 
omkostninger, der er forbundet med det 
pågældende områdes ulemper.

(32) Betalinger til landbrugere i 
bjergområder, i regionerne i den yderste 
periferi og i andre områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger bør bidrage ved at fremme 
fortsat anvendelse af landbrugsarealer til at 
bevare landskabet samt til at opretholde og 
fremme bæredygtige landbrugssystemer. 
For at sikre effektiviteten af denne støtte 
skal betalingerne kompensere landbrugere 
for indkomsttab og supplerende 
omkostninger, der er forbundet med det 
pågældende områdes ulemper.

Or. pt

Ændringsforslag 98
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
kriterier baseres på solid videnskabelig 
dokumentation, der tager hensyn til 
regionernes særlige forhold og specifikke 
udviklingsmål, som varierer meget alt 
efter omfanget af de varige naturbetingede
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naturbetingede begrænsninger som følge 
af anvendelsen af disse kriterier.

ulemper og produktionens art samt 
eventuelt bedrifternes økonomiske 
struktur.

Or. de

Begrundelse

Resultatet af Kommissionens meddelelse om en stærkere målretning af støtten til landbrugere 
i områder med naturbetingede ulemper (COM(2009)0161) er ikke tilfredsstillende og skal 
under alle omstændigheder tage højde for medlemsstaternes særlige forhold. Der skal være 
tilstrækkelige muligheder for at differentiere alt efter driftsform.

Ændringsforslag 99
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 100
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Leader-metoden til lokaludvikling har 
i en årrække bevist sin nytteværdi i 
forbindelse med fremme af udviklingen af 
landdistrikterne gennem fuld hensyntagen 
til de tværsektorielle behov for en endogen 
landdistriktsudvikling gennem sin bottom-
up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i 
fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat 
være obligatorisk for alle programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

(38) Leader-metoden til lokaludvikling har 
i en årrække bevist sin nytteværdi i 
forbindelse med fremme af udviklingen af 
landdistrikterne gennem fuld hensyntagen 
til de tværsektorielle behov for en endogen 
landdistriktsudvikling gennem sin bottom-
up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i 
fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat 
være obligatorisk for alle programmer for 
udvikling af landdistrikterne. Allerede 
eksisterende Leadergrupper skal defineres 
som lokale aktionsgrupper, når de 
opfylder alle de forudsætninger, der er 
fastsat i forordningens artikel 28, 29 og 
30 [den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 101
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Gennemførelse af innovative projekter 
i forbindelse med EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør 
foretages af operationelle grupper, der 
samler landbrugere, forskerne, rådgivere, 
virksomheder og andre aktører, der er 
berørt af innovation i landbrugssektoren. 
For at sikre, at resultaterne af projekterne 
tjener til fordel for sektoren som helhed, 
bør resultaterne formidles.

(52) Gennemførelse af innovative projekter 
i forbindelse med EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør 
foretages af operationelle grupper, der 
samler landbrugere, forskerne, de 
universiteter, der beskæftiger sig med 
dette område, rådgivere, virksomheder og 
andre aktører, der er berørt af innovation i 
landbrugssektoren. For at sikre, at 
resultaterne af projekterne tjener til fordel 
for sektoren som helhed, bør man fremme 
formidlingen af resultaterne og finansiere 
formidlingsforanstaltningerne over 
teknisk bistand.

Or. ro
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Ændringsforslag 102
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "mindre udviklede regioner": regioner,
hvis bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger er mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

j) "mindre udviklede regioner": regioner,
som hører under konvergensmålet i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-
2020, og som er kendetegnet ved, at de 
råder over et bruttonationalprodukt (BNP) 
pr. indbygger, der er mindre end 75 % af 
det gennemsnitlige BNP i EU-27

Or. pt

Ændringsforslag 103
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Målene i ELFUL-forordningen skal hænge sammen med vækstmålsætningerne i Europa 
2020-strategien, hvorfor der skal fokuseres på konkurrenceevnen inden for landbrug og 
skovbrug.

Ændringsforslag 104
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) lettelse af omstruktureringen og 
moderniseringen af bedrifter

Or. pt

Ændringsforslag 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder og jobskabelse

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder, navnlig for så vidt 
angår kvinder og unge, og jobskabelse

Or. ro

Begrundelse

Gennem støtte til kvinders og unges oprettelse af mikrovirksomheder samt små og 
mellemstore virksomheder bidrager man til at fastholde disse befolkningsgrupper i 
landdistrikterne.
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Ændringsforslag 106
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder og jobskabelse

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder, videreudvikling af 
eksisterende små virksomheder og 
jobskabelse

Or. fi

Ændringsforslag 107
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder og jobskabelse

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder og jobskabelse, 
navnlig for så vidt angår unge

Or. ro

Ændringsforslag 108
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2 c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2, og 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger, jf. artikel 33, stk. 4

Or. pt
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Ændringsforslag 109
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikling og finansiering af 
landbrugsproduktion med officiel 
mærkning som det økologiske landbrug

Or. pt

Ændringsforslag 110
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De støttesatser, der er fastsat i bilag I, 
kan forhøjes med 10 procentpoint for 
operationer, der støttes inden for rammerne 
af tematiske delprogrammer vedrørende 
små bedrifter og korte forsyningskæder. 
Når det drejer sig om unge landbrugere og
bjergområder, kan de maksimale 
støttesatser forhøjes i overensstemmelse 
med bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må imidlertid ikke overstige 
90 %.

3. De støttesatser, der er fastsat i bilag I, 
kan forhøjes med 10 procentpoint for 
operationer, der støttes inden for rammerne 
af tematiske delprogrammer vedrørende 
små bedrifter og korte forsyningskæder. 
Når det drejer sig om unge landbrugere,
bjergområder og regionerne i den yderste 
periferi, kan de maksimale støttesatser 
forhøjes i overensstemmelse med bilag I. 
Den maksimale samlede støttesats må 
imidlertid ikke overstige 90 %.

Or. pt

Ændringsforslag 111
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en behovsanalyse vedrørende 
overvågnings- og evalueringskravene og 
den evalueringsplan, der er omhandlet i 
artikel 49 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], idet medlemsstaterne 
tilvejebringer tilstrækkelige ressourcer og 
kapacitetsopbygningsaktiviteter til at løse 
de fastslåede behov

udgår

Or. en

Ændringsforslag 112
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foruden de forhåndsbetingelser, der er 
omhandlet i bilag IV, gælder de generelle 
forhåndsbetingelser, der er fastlagt i bilag 
IV til forordning (EU) nr. [CSF/2012], for 
ELFUL.

De forhåndsbetingelser, der er omhandlet i 
bilag IV, gælder for ELFUL-planlægning, 
hvis de er relevante og anvendelige for de 
specifikke mål, der er omfattet af 
prioriteringerne i programmet.

Or. en

Begrundelse

Spændvidden for de forhåndsbetingelser, der foreslås for programmer om udvikling af 
landdistrikterne, bør kun omfatte relevante betingelser, der er relevante for dette program.
Forhåndsbetingelserne i bilag IV er bredere – de fleste af dem (ud over led 1, 2, 4.1-4.3, 6.1. 
og de horisontale betingelser under punkt 2 og 3) bør behandles af en samarbejdspartner, og 
evalueringen deraf bør være forankret i traktaten.

Ændringsforslag 113
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foruden de forhåndsbetingelser, der er 
omhandlet i bilag IV, gælder de generelle 
forhåndsbetingelser, der er fastlagt i bilag 
IV til forordning (EU) nr. [CSF/2012], for 
ELFUL.

De forhåndsbetingelser, der er omhandlet i 
bilag IV, gælder for ELFUL, når de er 
relevante derfor og er anvendelige i 
forhold til de specifikke målsætninger, der
forfølges med prioriteringerne i 
programmet.

Or. de

Begrundelse

Politikken for udvikling af landdistrikterne må ikke holdes ansvarlig for opfyldelsen af krav 
på andre områder. Der bør kun anvendes forhåndsbetingelser, der reelt set er forbundet med 
prioriteringerne i denne politik.

Ændringsforslag 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til denne foranstaltning 
ydes ikke til kurser eller praktisk 
uddannelse, der indgår i normale 
uddannelsesprogrammer eller -systemer på 
sekundærtrinnet eller derover.

Støtte i henhold til denne foranstaltning 
ydes ikke til kurser eller praktisk 
uddannelse, der indgår i normale 
uddannelsesprogrammer eller -systemer på 
sekundærtrinnet eller derover, men kan 
dog omfatte kurser, der arrangeres inden 
for rammerne af omskoling, og hvor der 
tages højde for de behov, som aktørerne i 
landdistrikterne har.

Or. ro

Begrundelse

Systemet for livslang læring giver mulighed for omskoling og tilegnelse af nye færdigheder.

Ændringsforslag 115
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pt

Ændringsforslag 116
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. bidrager til fremme af væksten, 
sikring af arbejdspladser i hele 
produktionskæden og mobilisering af nye 
erhvervsgrene i landbrugssektoren, såsom 
på turistområdet eller det sociale område

Or. de

Begrundelse

Investeringer bør være åbne for bedriftsudvidelser inden for både turisme (bondegårdsferie) 
og det sociale område (Green Care).

Ændringsforslag 117
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den maksimale støtte i henhold til stk. 
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1, litra b), ydes kun til mikrovirksomheder 
samt små og mellemstore virksomheder –
i den betydning, der er anført i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
For virksomheder, der ikke er omfattet af 
artikel 2, stk. 1, i denne henstilling, 
beskæftiger under 750 personer eller har 
en årlig omsætning på under 200 mio. 
EUR, halveres den maksimale 
støtteintensitet.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kritiserer forslaget om at støtte forarbejdningsvirksomheder uanset størrelse 
(hidtil har store virksomheder været udelukket). Store virksomheder, der grundet deres 
størrelse har en massiv markedsposition, kan også investere i udvidelser uden støtte. Hvis 
medlemsstaterne får lov at bestemme i denne forbindelse, kan det medføre 
konkurrenceforvridning på det indre marked.

Ændringsforslag 118
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det nuværende system for førtidspension bør bevares.

Ændringsforslag 119
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter, andre 
beboere i landdistrikter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 120
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen og 
andre beboere i landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 121
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra 
ca), til landbrugere, som har drevet 
landbrug i mindst 10 år, som ikke er 
under 60 år, og som forpligter sig til 
permanent at overdrage hele deres bedrift 
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og de tilsvarende betalingsrettigheder til 
en anden landbruger og til definitivt at 
ophøre med at drive erhvervsmæssig 
landbrugsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 122
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning gives for 
at lette oprettelsen af
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

Støtte under denne foranstaltning gives for 
at lette oprettelsen eller udvidelsen og 
ekspansionen af producentorganisationer
i landbrugs- og skovbrugssektoren med 
henblik på:

Or. pt

Ændringsforslag 123
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tilpasse medlemmernes produktion til 
markedskravene

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 124
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af erhvervs- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentorganisationer, f.eks. 
udvikling af erhvervs- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

Or. pt

Ændringsforslag 125
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvidelser gennem øget medlemstal 
eller værdi af den markedsførte 
produktion op til en relevant øvre grænse 
på markedet.

Or. pt

Ændringsforslag 126
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) stordriftsfordele gennem associering, 
sammenlægning eller handelsaftaler, der 
skaber synergieffekter og fremmer 
komplementariteten af aktiviteter mellem 
producentorganisationer, eller gennem 
vertikal integration.

Or. pt
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Ændringsforslag 127
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Støtte ydes til producentorganisationer, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed i 
henhold til artikel 106 i forordningen 
[forordning om den fælles 
markedsordning] på grundlag af en 
forretningsplan. Den begrænses til
producentorganisationer, der falder ind 
under definitionen af SMV'er.

Or. pt

Ændringsforslag 128
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter anerkendelsen af 
producentsammenslutningen.

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter udbetaling af den i denne artikel 
omhandlede støtte.

Or. pt

Ændringsforslag 129
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten udbetales som et fast støttebeløb i 
årlige rater de første fem år efter datoen 
for producentsammenslutningens 
godkendelse på grundlag af dens 
forretningsplan. Støtten beregnes på 
grundlag af producentsammenslutningens 
årlige markedsførte produktion. 
Medlemsstaterne indbetaler først den sidste 
rate efter at have kontrolleret, at 
forretningsplanen er gennemført korrekt.

Støtten udbetales som et fast støttebeløb i 
årlige rater de første fem år efter
udbetaling af den i denne artikel 
omhandlede støtte. Støtten beregnes på 
grundlag af værdien af
producentsammenslutningens årlige 
markedsførte produktion. Medlemsstaterne 
indbetaler først den sidste rate efter at have 
kontrolleret, at forretningsplanen er 
gennemført korrekt.

Or. pt

Ændringsforslag 130
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det første år kan medlemsstaterne 
udbetale støtte til
producentsammenslutninger beregnet på 
grundlag af den gennemsnitlige årlige 
værdi af medlemmernes markedsførte 
produktion i løbet af de tre år, inden de 
sluttede sig til sammenslutningen. Hvad 
angår producentsammenslutningerne i 
skovbrugssektoren, beregnes støtten på 
grundlag af den gennemsnitlige produktion 
hos gruppens medlemmer i de sidste fem år 
før godkendelsen, idet den højeste og den 
laveste værdi ikke medregnes.

I det første år kan medlemsstaterne 
udbetale støtte til producentorganisationer
beregnet på grundlag af den 
gennemsnitlige årlige værdi af 
medlemmernes markedsførte produktion i 
løbet af de tre år, inden de sluttede sig til
organisationen. Hvad angår 
producentsammenslutningerne i 
skovbrugssektoren, beregnes støtten på 
grundlag af den gennemsnitlige produktion 
hos gruppens medlemmer i de sidste fem år 
før godkendelsen, idet den højeste og den 
laveste værdi ikke medregnes.

Or. pt

Ændringsforslag 131
Richard Seeber
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord. Når det er behørigt 
begrundet for at nå mål på miljøområdet, 
kan der ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til andre 
arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord eller jord, der kan anvendes 
som landbrugsjord, eller som har 
gennemført investeringstiltag med henblik 
på tilpasning til klimaforandringerne. Når 
det er behørigt begrundet for at nå mål på 
miljøområdet, kan der ydes betalinger for 
miljø- og klimavenligt landbrug til grupper 
af landbrugere.

Or. de

Begrundelse

Målgruppen for dette tiltag er først og fremmest landbrugerne. Der skal tages hensyn til 
allerede eksisterende programmer og foranstaltninger.

Ændringsforslag 132
Richard Seeber

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 

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, relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
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plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. de

Begrundelse

Alle miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger bør kunne godkendes som grønne krav 
inden for rammerne af de direkte betalinger uden forhøjelse af basisniveauet.

Ændringsforslag 133
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %. Støtte fra ELFUL 
kan vedrøre foranstaltninger, der er 
omfattet af kapitel 2 i afsnit III i 
forordning (EF) nr. DP/2012.

Or. de

Begrundelse

Certificerede miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger skal automatisk opfylde de 
grønne krav, og dermed bør foranstaltningerne samlet set betragtes som grønne og gælde i 
begge søjler.
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Ændringsforslag 134
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I forbindelse med beregning af de i 
forrige stykke omhandlede udbetalinger 
kan medlemsstaterne i situationer, der 
indebærer en miljø- og klimarisiko, 
anvende princippet om 
offeromkostninger.

Or. pt

Ændringsforslag 135
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012. Udbetalingerne gradueres 
behørigt efter:
- den enkelte regions særlige forhold og 
specifikke udviklingsmål
- omfanget af de varige naturbetingede 
ulemper, som påvirker 
landbrugsvirksomheden
- produktionens art og eventuelt 
bedriftens økonomiske struktur.

Or. de
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Begrundelse

Virksomheder med forskellige produktionsformer og inden for forskellige 
produktionsområder har forskellige driftsudgifter og -omkostninger. Dette skal der tages 
højde for.

Ændringsforslag 136
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalingerne fastsættes på et niveau 
mellem det minimums- og 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

3. Betalingerne fastsættes på et niveau 
mellem det minimums- og 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
Der kan ydes et højere udligningsbeløb 
end det anførte maksimum, forudsat at 
gennemsnittet af alle 
udligningsudbetalinger, der er ydet på det 
pågældende programmeringsniveau, ikke 
overstiger dette maksimum.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at fastsætte differentierede støttebeløb for 
virksomheder med forskellige produktionsformer.

Ændringsforslag 137
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I medlemsstater, der ikke har 
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. 
januar 2014, finder stk. 5 anvendelse på 
landbrugere, der modtager betalinger i 
områder, der var berettiget til sådanne 

udgår
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betalinger i perioden 2007-2013. Efter 
afslutningen af denne afgrænsning 
modtager landbrugere i områder, der 
stadig er støtteberettigede, fuld betaling 
under denne foranstaltning. Landbrugere 
i områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

Or. de

Ændringsforslag 138
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

Medlemsstaterne kan yde betalinger efter 
artikel 32 i andre områder end 
bjergområder med betydelige 
naturbetingede begrænsninger, der er 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013. De kriterier, som gælder for 
andre områder end bjergområder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger,
skal baseres på velfunderet videnskabelig 
dokumentation, tage højde for den enkelte 
regions særlige forhold og specifikke 
udviklingsmål samt differentieres behørigt 
alt efter omfanget af de varige 
naturbetingede ulemper og produktionens 
art samt eventuelt virksomhedens 
økonomiske struktur.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag om en ny afgrænsning vedrørende områder med særlige ulemper er 
ikke anvendelig i alle medlemsstater. Under henvisning til Parlamentets holdninger bør et nyt 
system tage højde for medlemsstaternes forskellige udgangspunkter.
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Ændringsforslag 139
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. udvikling og/eller markedsføring af 
turisttjenester for så vidt angår turisme i 
landdistrikter

Or. de

Begrundelse

Udvikling og markedsføring af turismetilbud i landområder er af stor betydning for 
landdistrikterne, da denne gren af økonomien i mange regioner er tæt forbundet med 
landbruget.

Ændringsforslag 140
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. udvikling af projekter i forbindelse 
med socialt landbrug (f.eks. Green Care)

Or. de

Begrundelse

Udvikling af tilbud vedrørende socialt landbrug efter eksemplet fra EU-projektet Green Care 
er på den ene side af betydning for landdistrikterne og på den anden side en ny yderligere 
gren af økonomien inden for landbruget.

Ændringsforslag 141
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 medfører en 
nedgang i den årlige produktion på mere 
end 15 % i sammenligning med
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion. Den gennemsnitlige årlige 
produktion beregnes ved at tage tallene 
for de foregående tre år eller de 
foregående fem år og udelade det højeste 
og laveste tal, eller i behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde, ved at tage tallene for 
et bestemt år i de foregående fem år.

Målingen af omfanget for tabet, kan 
skræddersys til de særlige kendetegn for 
ethvert type produkt, der bruger
a) biologiske indeks (mængden af tabt 
biomasse) eller tilsvarende tab af 
udbytteindeks, der er fastlagt på 
bedriftniveau, lokalt, regionalt eller 
nationalt plan eller
b) vejrindeks (mængden af nedbør, 
temperatur, osv.), der er fastlagt på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan.

Or. pt

Ændringsforslag 142
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 30 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper 
også udføre yderligere opgaver, som 
forvaltningsmyndigheden og/eller 
betalingsorganet uddelegerer til dem.

1. Foruden de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 30 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper 
også:

Or. en

Ændringsforslag 143
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udføre yderligere opgaver, som 
forvaltningsmyndigheden og/eller 
betalingsorganet uddelegerer til dem, eller

Or. en

Ændringsforslag 144
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) alene eller i fællesskab med 
samarbejdspartnere og inden for en 
udviklingsstrategi udføre aktiviteter med 
en bred geografisk dimension, altså 
såkaldte paraplyprojekter

Or. en
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Begrundelse

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Ændringsforslag 145
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De lokale aktionsgrupper omfatter 
også eksisterende Leadergrupper, der 
allerede modtager støtte under initiativet 
Leader II1 eller Leader+2 eller i henhold 
til artikel 62 i Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 (ELFUL)3, forudsat at disse 
grupper opfylder de forudsætninger, der 
er omhandlet i artikel 28, 29 og 30 i den 
generelle forordning.
______________
1 Kommissionens meddelelse til 
medlemsstaterne om retningslinjer for 
integrerede globale tilskud og 
operationelle programmer, der er 
genstand for ansøgninger om støtte fra 
medlemsstaterne inden for rammerne af 
et fællesskabstiltag vedrørende 
udviklingen inden for landbruget (Leader 
II) (EFT C 180 af 1.7.1994, s. 48).
2 Kommissionens meddelelse til 
medlemsstaterne af 14. april 2000 om 
retningslinjer for EU-initiativet 
vedrørende udvikling af landdistrikterne 
(Leader+) (EFT C 139 af 18.5.2000, s. 5).
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Meddelelse som senest ændret ved 
Kommissionens meddelelse til ændring af 
meddelelsen til medlemsstaterne af 
14. april 2000 om retningslinjer for EU-
initiativet vedrørende udvikling af 
landdistrikterne (Leader+) (EUT C 294 af 
4.12.2003, s. 11).
3 Rådets forordning (EF) nr. 3/2005 af 20. 
september 2005 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 146
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De lokale aktionsgrupper kan anmode 
om udbetaling af et forskud fra det 
kompetente betalingsorgan, hvis der ifølge 
landdistriktsprogrammet er mulighed for 
dette. Forskuddet må ikke overstige 50 %
af den offentlige støtte i relation til de 
løbende omkostninger og 
animeringsomkostningerne.

2. De lokale aktionsgrupper kan anmode 
om udbetaling af et forskud fra det 
kompetente betalingsorgan, hvis der ifølge 
landdistriktsprogrammet er mulighed for 
dette. Forskuddet må ikke overstige 80 %
af den offentlige støtte i relation til de 
løbende omkostninger og 
animeringsomkostningerne.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de store vanskeligheder, som de lokale aktionsgrupper har med at 
tilvejebringe kreditfaciliteter, foreslås det, at forfinansieringen øges til 80 %.

Ændringsforslag 147
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
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Artikel 44 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Forberedende bistand som efter litra 
b) kan også ydes som forskudsbetaling på 
op til 100 % af støtten, hvor en sådan 
mulighed er fastsat i selve programmet.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om et ekstra stykke stilles for at fastsætte bestemmelser, der gør det muligt at 
foretage en forskudsbetaling på op til 100 % i forbindelse med paraplyprojekter. Projekterne 
skal omfatte projekter, hvor der indgår partnere, som af finansielle årsager ikke kan søge 
støtte alene. Inden for rammerne af lokale aktionsgruppers paraplyprojekt kan der på forhånd 
overføres penge til den pågældende partner.

Ændringsforslag 148
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Investeringer i nye kunstvandingsanlæg 
betragtes som støtteberettigede udgifter i 
tilfælde, hvor det kan påvises, at den 
pågældende investering er bæredygtig og
er i overensstemmelse med 
vandrammedirektivet. Investeringer i 
modernisering af det eksisterende system 
er støtteberettigede, hvis det kan påvises, 
at de medfører en forbedring af 
vandforbruget efter de fastsatte parametre 
i de nationale planer for effektivt 
vandforbrug, som er udarbejdet i henhold 
til vandrammedirektivet.

Or. pt
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Ændringsforslag 149
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tidligere resultater. b) tidligere resultater med henvisning til 
perioden 2007-2013.

Or. de

Begrundelse

Henvisningen til 2013 er ikke hensigtsmæssig, da medlemsstaternes profiler for perioden 
2007-2013 forløber forskelligt. Et gennemsnit for perioden udgør således et egnet grundlag 
for henvisningen.

Ændringsforslag 150
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i de mindre udviklede regioner, 
regionerne i den yderste periferi og de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav i den 
betydning, der er fastsat i forordning (EØF) 
nr. 2019/93

a) 85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i de mindre udviklede regioner, i 
regioner, hvis støtte udløber, i regionerne i 
den yderste periferi og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav i den betydning, der er 
fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93

Or. en

Ændringsforslag 151
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning



AM\909845DA.doc 41/44 PE494.555v01-00

DA

Artikel 65 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 80 % for de foranstaltninger, som er 
nævnt i artikel 15, 28 og 36, til 
lokaludvikling under Leader som 
omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012] og til operationer i henhold til 
artikel 20, stk. 1, litra a), nr. i). Det kan 
forhøjes til 90 % for programmerne for de 
mindre udviklede regioner, regionerne i 
den yderste periferi og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav i den betydning, der er 
fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93.

a) 80 % for de foranstaltninger, som er 
nævnt i artikel 15, 28 og 36, til 
lokaludvikling under Leader som 
omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012] og til operationer i henhold til 
artikel 20, stk. 1, litra a), nr. i). Det kan 
forhøjes til 90 % for programmerne for de 
mindre udviklede regioner, de regioner, 
hvis støtte udløber, regionerne i den 
yderste periferi og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav i den betydning, der er 
fastsat i forordning (EØF) nr. 2019/93.

Or. en

Ændringsforslag 152
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pt

Ændringsforslag 153
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 65 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 100 % for operationer, der modtager 
støtte i henhold til artikel 66.

b) 100 % for operationer, der modtager 
støtte i henhold til artikel 66 og artikel 38.

Or. pt

Ændringsforslag 154
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. De midler, der overføres til ELFUL i 
medfør af artikel 14 i forordning (EU) 
nr. DP/2012, skal være genstand for den 
enkelte bidragssats efter stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Midler, der overføres inden for rammerne af fleksibiliteten i ELFUL, skal ud fra
sammenhængsprincippet være genstand for den samme bidragssats som andre ELFUL-
foranstaltninger.

Ændringsforslag 155
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemgå aktiviteter og output 
vedrørende evalueringsplanen for 
programmet

b) gennemgå evalueringsplanen for 
programmet, som 
forvaltningsmyndigheden har fremlagt, 
og fremskridtene i forbindelse med 
gennemførelsen deraf
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Or. en

Ændringsforslag 156
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. maj 2016 og senest den
31. maj hvert efterfølgende år til og med
2023 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
gennemførelsesrapport om gennemførelsen 
af programmet for udvikling af 
landdistrikterne i det foregående 
kalenderår. Den rapport, der forlægges i 
2016, skal omfatte kalenderårene 2014 og 
2015.

1. Senest den 30. juni 2016 og senest den
30. juni hvert efterfølgende år til og med
2022 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
gennemførelsesrapport om gennemførelsen 
af programmet for udvikling af 
landdistrikterne i det foregående 
kalenderår. Medlemsstaterne skal 
fremlægge den endelige rapport senest den
31. december 2023. Den rapport, der 
forlægges i 2016, skal omfatte 
kalenderårene 2014 og 2015.

Or. en

Ændringsforslag 157
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt programmet for udvikling af 
landdistrikterne omfatter instrumenter, 
der indeholder elementer af statsstøtte, 
skal sådanne instrumenter ikke være 
underlagt særlige meddelelseskrav.

Or. en

Begrundelse

Der opfordres til en ændring af EU-lovgivningen for at undgå anvendelse af en separat 
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procedure for godkendelse af bestemte instrumenter, der hører ind under aspektet om 
forenelighed med konkurrencepolitikken.


