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KORT BEGRUNDELSE

Udvikling af landdistrikterne er en vigtig del af en bæredygtig udvikling af EU's regioner.
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)1 er ikke kun 
knyttet til den fælles landbrugspolitik, men er også tæt forbundet med EU's mål om at styrke 
Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, som det er formuleret i artikel 174 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kommissionen har derfor til 
den kommende flerårige finansielle ramme foreslået en fælles strategisk ramme for alle fonde 
(i det følgende benævnt "FSR"-fonde), herunder også for ELFUL. Alle fonde inden for denne 
rammeforordning skal i fællesskab bidrage til en bæredygtig regional udvikling og dermed til 
en generel harmonisk udvikling i EU. Den fælles ramme for FSR-fondene skal bidrage til, at 
fælles mål kan gennemføres med investeringer fra alle fonde. Fondene skal arbejde sammen 
for at øge synergieffekterne i forbindelse med midlernes anvendelse og på den måde opnå en 
maksimal merværdi. Samtidig skal de bureaukratiske hindringer for, at lokale projekter kan 
udnytte flere fonde, reduceres. Netop landdistrikterne kan få udbytte af den integrerede 
anvendelse af alle FSR-fonde. Grupper med særlige problemer, som f.eks. romabefolkningen,
kan få støtte, ligesom visse regioners ensidige afhængighed af monoproduktion kan 
overvindes. Det forudsætter en vidtgående harmonisering af gennemførelsesbestemmelserne 
og kontrolkravene for alle fonde. Samtidig indeholder den fælles rammeforordning generelle 
principper, såsom partnerskab og flerniveaustyring, overholdelse af gældende EU-lovgivning 
og national lovgivning, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, beskyttelse mod 
forskelsbehandling og fremme af bæredygtig udvikling.

For at der kan skabes en større europæisk merværdi, skal aktionerne for FSR-fondene, EFRU, 
Samhørighedsfonden, ESF, ELFUL og EHFF støtte fælles EU-prioriteter om gennemførelse 
af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Disse prioriteter følger de overordnede mål og 
flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien, som den er vedtaget af Det Europæiske Råd.

Imidlertid er det på mange punkter ikke lykkedes Kommissionen at gennemføre disse mål 
konsekvent i ELFUL-forordningen. De ændringsforslag, der fremlægges i denne betænkning, 
skal på væsentlige punkter føre til en ensartet sprogbrug for at forenkle det fælles program for 
fondene. Men for ordføreren er det afgørende, at ELFUL og de andre FSR-fonde kan benyttes 
i flerfondsprogrammer eller i fælles operationelle programmer for at styrke de forskellige 
fondes synergieffekter, navnlig på lokalt plan. De centrale bestemmelser herom er fastlagt i 
den generelle forordning (CPR/2012) og ikke i ELFUL-forordningen. Alligevel har 
ordføreren ændret de tilsvarende paragraffer i ELFUL-forordningen for lette mulighederne for 
fælles operationelle programmer med andre FSR-fonde. Eksempelvis forslår hun, at 
medlemsstater fra overgangsregioner kan tilpasse EU's medfinansieringssats til de andre FSR-
fonde i et fælles program.

Ordføreren støtter Kommissionens ønske om at definere landdistrikter for dermed at styrke 
ELFUL's fokus på disse områder. Men hun beklager, hvis det betyder, at den funktionelle 
territoriale strategi dermed forsvinder. Hvis man betragter landdistrikter isoleret, vil det ikke 
lykkes at sætte gang i en bæredygtig udvikling. Men hvis man støtter de økonomiske og 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), COM(2011)0627 af 19.10.2011.
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kulturelle relationer mellem by og land og mellem regioner, er det til gavn for 
landdistrikterne. Derfor skal der i definitionen af landdistrikter også indgå funktionelle 
områder for at sikre, at lokale udviklingsstrategier kan lykkes.

Med Leader-metoden udnytter den fælles strategiske ramme for FSR-fondene de positive 
erfaringer fra over 20 års udvikling af landdistrikterne. Leader-metoden betyder, at den 
pågældende befolkning tager del i den bæredygtige udvikling af det område, hvor de bor. 
Leader-metoden er i globalt perspektiv den form, der har haft størst succes med at skabe liv i 
landdistrikterne og øge den socioøkonomiske udvikling af landdistrikterne i deres 
mangfoldighed. Den såkaldte "bottom-up"-strategi udnytter den lokale befolknings viden om 
de bedste løsninger til at overvinde ugunstige situationer i regionerne og finde skjulte 
udviklingspotentialer og nye beskæftigelsesmuligheder. Til gengæld overfører denne metode 
ansvaret for udviklingen til den lokale befolkning. Denne kombination af horisontalt og 
vertikalt partnerskab har vist, at der opstår et samspil mellem de foranstaltninger, der udvikles 
lokalt, og dermed har de en enorm effekt på jobskabelsen i landdistrikterne. Når mennesker 
deltager aktivt i at udvikle det lokale samfund, identificerer de sig stærkere med dette, hvilket 
forebygger afvandring. Dette kan modvirke negative demografiske tendenser. I sidste ende 
bidrager lokalbefolkningen dermed aktivt til at opfylde EU's Europa 2020-mål. Derfor er det 
ordførerens centrale mål i denne udtalelse at give LEADER-metoden en større plads i 
udviklingen af landdistrikterne, navnlig i områder med territorial tilknytning, altså i EU's 
prioriteringer i ELFUL-forordningen nr. 3, 4, 5 og 6. Leader-metoden er det mest populære 
instrument i EU på lokalt plan. Den bidrager på afgørende måde til at gøre EU synlig for 
Unionens borgere.

Som Kommissionen udførligt har beskrevet og dokumenteret i sit arbejdsdokument om 
fremtidens udfordringer for regionerne "Regioner i 2020"1, kan klimaændringerne betyde en 
enorm belastning af de økonomiske, sociale og økologiske systemer i regionerne. 
Eksempelvis kan man i regioner med stor risiko for tørke se potentielle konflikter om en 
retfærdig anvendelse af de begrænsede vandressourcer, og der er stadig flere områder med 
potentiel risiko for oversvømmelse, kysterosion og brande. Dette rammer især landbruget og 
landdistrikternes turisme, fordi de er afhængige af økosystemfunktioner og naturressourcer. 
Samtidig findes de fleste arbejdspladser i landdistrikterne inden for disse sektorer. Det kan 
endda blive et spørgsmål om, hvorvidt landdistrikterne er beboelige. Derfor har 
dyrkningsmetoder og klima- og ressourcebeskyttelse i landbruget en territorial dimension. De 
bidrager væsentligt til at bevare de landlige omgivelser og befolkningens velstand i disse 
områder. Dette aspekt indgår også i ordførerens ændringer. De inddrager dermed 
kompleksiteten i udviklingsstrategierne for landdistrikter.

Endelig gælder det om at bruge EU's begrænsede finansielle ressourcer optimalt og effektivt 
til gavn for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og dermed forbedre den lokale 
befolknings velstand. Men velstanden kan ikke kun måles i BNP. Som Kommissionen 
konstaterede i sit dokument "BNP og mere"2, siger BNP hverken noget om bæredygtighed på 
miljøområdet eller om den sociale integration. Men med en integreret udviklingsstrategi med 
lokal deltagelse kan der opnås en reel velstand i landdistrikterne.

                                               
1 SEC(2008)2868 af 14.11.2008.
2 COM(2009)0433.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig
udvikling i landdistrikterne, herunder 
forbindelserne mellem by og land og 
tværregionalt samarbejde. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
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landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 191, under hensyntagen til
"forureneren betaler"-princippet. 
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om støtten til at nå 
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
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være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger og samtidig sikre 
en afbalanceret fordeling af finansielle 
ressourcer blandt EU-prioriteterne samt 
overensstemmelse mellem prioriteterne. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet,
andre FSR-fondes tiltag i forbindelse med
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik under hensyntagen til 
muligheden for at kombinere støtte fra 
forskellige fonde i programmeringen.
Medlemsstater, der vælger et sæt regionale 
programmer, bør også kunne udarbejde en 
national ramme, uden en særskilt 
budgettildeling for at lette koordineringen 
mellem regionerne i forbindelse med 
landsdækkende udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 4

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 

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
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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.

specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem under hensyntagen til 
forbindelserne mellem by og land og 
tværregionalt samarbejde. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder,
oprettelse af korte forsyningskæder, 
avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer og udnyttelse af 
naturressourcer og landbrugssystemer af 
høj naturværdi. 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. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Mål i programmerne for udvikling af 
landdistrikterne fastsættes i forhold til et 
sæt fælles indikatorer for alle 
medlemsstater. For at lette denne proces 
bør de områder, der er omfattet af disse 
indikatorer, defineres i overensstemmelse 
med EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne. I lyset af den horisontale 
anvendelse af EU-prioriteten for udvikling 
af landdistrikterne i forbindelse med 
vidensoverførsel inden for landbrug og
skovbrug skal interventioner under denne 
prioritet betragtes som et redskab for de
målindikatorer, der er defineret for de 
resterende EU-prioriteter.

(11) Mål i programmerne for udvikling af 
landdistrikterne fastsættes i forhold til et 
sæt fælles indikatorer for alle 
medlemsstater. For at lette denne proces 
bør de områder, der er omfattet af disse 
indikatorer, defineres i overensstemmelse 
med EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne. I lyset af den horisontale 
anvendelse af EU-prioriteten for udvikling 
af landdistrikterne i forbindelse med 
vidensoverførsel inden for landbrug og 
skovbrug skal interventioner under denne 
prioritet betragtes som et redskab for de
fælles indikatorer, der er defineret for de 
resterende EU-prioriteter.
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Or. en

Ændringsforslag 6

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 
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.

(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 
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,
sammenslutninger og netværk til 
udvikling af landdistrikter, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især mikrovirksomheder 
og små virksomheder, 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. en
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Ændringsforslag 7

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
bæredygtige 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 i 
overensstemmelse med bæredygtig 
regionaludvikling. 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. Bæredygtig udvikling af 
landdistrikter bør styrkes ved at fremme 
forbindelserne mellem by og land og 
tværregionalt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og (24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
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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.

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. Bæredygtig udvikling af 
landdistrikter bør styrkes ved at fremme 
forbindelserne mellem by og land og 
tværregionalt samarbejde. Der bør derfor 
også ydes støtte til operationer med dette 
formål, herunder adgang til informations-
og kommunikationsteknologi og udvikling 
af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet.
Samfundsstyrede lokale 
udviklingsinitiativer, som ejes, styres og 
kontrolleres af lokalsamfundet, bør 
prioriteres. 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. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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 Leader-grupper bør betragtes 
som lokale aktionsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Støtte til lokaludvikling under Leader 
fra ELFUL bør omfatte alle aspekter af 
udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale 
udviklingsstrategier og drift af lokale 
aktionsgrupper samt samarbejde mellem 
områder og grupper, som udfører bottom-
up-lokaludvikling og samfundsstyret 
lokaludvikling. For at gøre det muligt for 
partnere i landdistrikter, der endnu ikke 
anvender Leader, at afprøve og forberede 
sig på konstruktionen og driften af en lokal 
udviklingsstrategi, bør finansieringen også 
omfatte et "Leader-opstartssæt". For at 
sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 

(40) Støtte til lokaludvikling under Leader 
fra ELFUL bør omfatte alle aspekter af 
udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale 
udviklingsstrategier og drift af lokale 
aktionsgrupper samt samarbejde mellem 
områder og grupper, som udfører bottom-
up-lokaludvikling og samfundsstyret 
lokaludvikling. For at gøre det muligt for 
partnere i landdistrikter, der endnu ikke 
anvender Leader, at afprøve og forberede 
sig på konstruktionen og driften af en lokal 
udviklingsstrategi, bør finansieringen også 
omfatte et "Leader-opstartssæt". For at 
sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
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Kommissionen med hensyn til en detaljeret 
definition af støtteberettigede 
animeringsomkostninger for lokale 
aktionsgrupper.

Kommissionen med hensyn til en detaljeret 
definition af støtteberettigede 
animeringsomkostninger for lokale 
aktionsgrupper. Dette bør ske i 
overensstemmelse med forordningen [den 
generelle forordning/2012].

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Medlemsstaterne bør forbeholde en 
del af det samlede beløb for hvert enkelt 
program for udvikling af landdistrikterne, 
som er afsat til teknisk bistand, til 
finansiering af oprettelse og drift af et 
nationalt landdistriktsnetværk, der samler 
organisationer og administrationer, som er 

(49) Medlemsstaterne bør forbeholde en 
del af det samlede beløb for hvert enkelt 
program for udvikling af landdistrikterne, 
som er afsat til teknisk bistand, til 
finansiering af oprettelse og drift af et 
nationalt landdistriktsnetværk, der samler 
organisationer og administrationer, som er 
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involveret i udvikling af landdistrikterne, 
herunder partnerskabet, med det formål at 
øge deres deltagelse i gennemførelsen af 
programmet og forbedre kvaliteten af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne. Nationale 
landdistriktsnetværk bør udarbejde og 
gennemføre en handlingsplan.

involveret i udvikling af landdistrikterne, 
herunder partnerskabet, jf. artikel 5 i 
forordningen [den generelle 
forordning/2012], med det formål at øge 
deres deltagelse i gennemførelsen af 
programmet og forbedre kvaliteten af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne. Nationale 
landdistriktsnetværk bør udarbejde og 
gennemføre en handlingsplan.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en
ressourceeffektiv og produktiv 
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP for produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 
mod at fremme en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis. EIP bør skabe 
merværdi ved at styrke anvendelsen og 
effektiviteten af innovationsrelaterede 
instrumenter og øge synergierne mellem 
dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 
landbrug bedre.

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en
ressource- og energieffektiv, produktiv, 
klimavenlig og resistent landbrugssektor 
med lave emissioner med støtte fra EIP for 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget. EIP bør sigte mod at fremme 
en hurtigere og mere omfattende 
gennemførelse af innovative løsninger i 
praksis. EIP bør skabe merværdi ved at 
styrke anvendelsen og effektiviteten af 
innovationsrelaterede instrumenter og øge 
synergierne mellem dem. EIP bør udfylde 
huller ved at sammenknytte forskning og 
praktisk landbrug bedre.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) Mindst 10 % af ELFUL's samlede 
bidrag til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt Leader.
Mindst 40 % af ELFUL's samlede bidrag 
til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt 
foranstaltningerne i artikel 29, 30 og 31 i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Ansvaret for overvågningen af 
programmet bør deles mellem 
forvaltningsmyndigheden og et 
overvågningsudvalg nedsat til dette formål.
Overvågningsudvalget bør have til opgave 
at overvåge effektiviteten i 
gennemførelsen af programmet. Derfor 
bør dets ansvarsområder fastlægges.

(61) Ansvaret for overvågningen af 
programmet bør deles mellem 
forvaltningsmyndigheden og et 
overvågningsudvalg nedsat til dette formål.
Overvågningsudvalgets sammensætning, 
funktioner og ansvarsområder bør være i 
overensstemmelse med artikel 41-43 og 
artikel 5 i forordningen [den generelle 
forordning]. Der kan nedsættes et enkelt 
overvågningsudvalg for programmer for 
udvikling af landdistrikterne og 
programmer under andre FSR-fonde, der 
dækker det samme territoriale område.

Or. en
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opridses de strategiske rammer for 
politikken for udvikling af landdistrikterne

c) opridses de strategiske rammer for 
politikken for udvikling af landdistrikterne, 
herunder forbindelserne mellem by og 
land og tværregionalt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastsættes der regler for at sikre 
koordinationen af ELFUL med andre EU-
instrumenter.

f) fastsættes der regler for at sikre 
koordinationen og sammenhængen af 
ELFUL med alle FSR-fonde og andre EU-
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning supplerer 
bestemmelserne i del 2 i forordning (EU) 
nr. [CSF/2012].

2. Denne forordning supplerer 
bestemmelserne i del 2 og 3 i forordning
(EU) nr. [CSF/2012].

Or. en
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer i flere faser for over 
en flerårig periode at gennemføre en fælles 
indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 
at realisere EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikterne

a) "programmering": tilrettelæggelsen, 
beslutningstagningen og fordelingen af de 
finansielle ressourcer, i overensstemmelse 
med artikel 5 i forordning (CSF), i flere 
faser for over en flerårig periode at 
gennemføre en fælles indsats fra Unionen 
og medlemsstaterne for at realisere EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, især under hensyntagen 
til en integreret tilgang, der kombinerer 
støtte fra forskellige FSR-fonde

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "foranstaltning": et sæt operationer, der 
bidrager til en eller flere af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne

c) "foranstaltning": et sæt operationer, der 
bidrager til en eller flere af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, herunder forbindelserne 
mellem by og land og tværregionalt 
samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "operation": et projekt, en gruppe af d) "operation": et projekt, en gruppe af 
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projekter, en kontrakt, en ordning eller en 
anden aktion, som er udvalgt i henhold til 
kriterier, der er fastsat for det pågældende 
program for udvikling af landdistrikterne, 
og som gennemføres af en eller flere 
modtagere, hvorved det gøres muligt at nå 
én eller flere af EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne

projekter, en kontrakt, en ordning eller en 
anden aktion, som er udvalgt i henhold til 
kriterier, der er fastsat for det pågældende 
program for udvikling af landdistrikterne, 
og som gennemføres af en eller flere 
modtagere, hvorved det gøres muligt at nå 
én eller flere af EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne, herunder 
muligheden for at kombinere støtten fra 
forskellige FSR-fonde, også inden for én 
samlet prioriteringsakse af programmer, 
som samfinansieres af EFRU og ESF, jf. 
artikel 87, stk. 1, i den generelle 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "lokal udviklingsstrategi": et kohærent 
sæt operationer til opfyldelse af lokale mål 
og behov, som bidrager til at opfylde EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, som gennemføres i 
partnerskab på det relevante niveau

g) "lokal bæredygtig udviklingsstrategi": et 
kohærent sæt operationer til opfyldelse af 
lokale mål og behov, der sigter mod 
opnåelse af en integreret bæredygtig 
udvikling på lokalt plan, som bidrager til 
at opfylde EU-prioriteterne for bæredygtig
udvikling af landdistrikterne, herunder 
forbindelserne mellem by og land og 
tværregionalt samarbejde, som 
gennemføres i partnerskab på specifikke 
subregionale territoriale niveauer

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet": decentral bottom-up-
styring og partnerskab på lokalt og 
delregionalt plan, som opfordrer aktører i 
landdistrikterne til at planlægge og 
gennemføre tværsektorielle 
områdebaserede lokale strategier for 
bæredygtig udvikling, der fremmer lokal 
medbestemmelse og kapacitetsopbygning 
og innovation

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med 
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort fødevareforsyningskæde": 
forsyningskæde med et begrænset antal
producenter, fortrinsvis mindre 
landbrugere, der beskæftiger sig med 
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) landbrugets konkurrenceevne 1) landbrugeres konkurrenceevne på deres 
lokale, regionale, nationale eller 
internationale markeder

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og klimatiltag

2) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, herunder vand, jord, 
biodiversitet, energi og foranstaltninger til 
bekæmpelse af klimaændringer og til 
støtte af bæredygtige landbrugssystemer, 
som tilpasser sig konsekvenserne af 
klimaændringerne

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) en afbalanceret territorial udvikling af
landdistrikterne.

3) en afbalanceret territorial udvikling af
landøkonomier og landdistrikter, 
herunder forbindelserne mellem by og 
land og tværregionalt samarbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) styrkelse af samfundsstyret 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne 
på lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – punkt 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) styrkelse af innovation og udveksling 
af forbedrede agronomiske 
fremgangsmåder og programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af 
landdistrikterne, som bidrager til Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, forfølges gennem 
følgende seks EU-prioriteter for udvikling 
af landdistrikterne, der refererer til de 
relevante tematiske mål i FSR:

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af 
landdistrikterne, som bidrager til Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, forfølges gennem 
følgende seks EU-prioriteter og
investeringsprioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, der refererer til de 
relevante tematiske mål i FSR:
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Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af innovation og vidensbasen i 
landdistrikterne

a) fremme af innovation og udveksling af 
gode agronomiske fremgangsmåder i 
landdistrikterne

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af generationsfornyelsen i
landbruget

b) fremme af generationsfornyelsen og nye 
aktører inden for landbruget og 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) bedre adgang til fødevarekæden for
primærproducenter ved hjælp af 
kvalitetsordninger, fremme af lokal 
markedsføring og korte 
forsyningskredsløb, 
producentorganisationer, 
producent/forbruger-organisationer og 
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brancheorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til bedriftsrisikostyring b) støtte til bedriftsrisikostyring via 
forsigtighedsforanstaltninger, som
reducerer risikoen for sygdomme og 
høsttab

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) genopretning og bevarelse af 
biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 
og inden for landbrug af høj naturværdi, og 
af de europæiske landskaber

a) genopretning, bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af biodiversitet og genetisk 
diversitet på bedriften, bl.a. i Natura 2000-
områder og inden for landbrug af høj 
naturværdi, og af de europæiske landskaber

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bedre forvaltning af jordbunden c) forbedring af jordens struktur, dens 
modstandsdygtighed over for erosion og 
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ekstreme vejrforhold, dens frugtbarhed og 
forvaltningen af jordbunden

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fremme af ressourceeffektivitet og støtte til 
overgangen til en klimaresistent
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 
på følgende områder:

fremme af energibesparelser og
ressourceeffektiv udnyttelse af 
landbrugets ressourcer og støtte til 
overgangen til en klimakompatibel, 
energibesparende og klimaresistent
økonomi i landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren med fokus på følgende 
områder:

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) effektivitetsforbedringer i vandforbruget 
i landbruget

a) effektivitetsforbedringer i og 
formindskelse af vandforbruget i 
landbruget

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lettere levering og brug af vedvarende 
energikilder, biprodukter, affald, 
restprodukter og andre non-food-
råmaterialer til bioøkonomi

c) lettere lokal levering og brug af 
vedvarende energikilder, biprodukter, 
affald, restprodukter og andre non-food-
råmaterialer til bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fremme af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne med fokus på 
følgende områder:

fremme af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling, herunder lægetjenester og 
sociale tjenester, i landdistrikterne med 
fokus på følgende områder:

Or. en
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – punkt 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af lokaludvikling i landdistrikter b) fremme af bæredygtig lokaludvikling i 
landdistrikter

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål, der er omhandlet i 
artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal også være sammenhæng 
mellem ELFUL-støtten og de 
foranstaltninger, der finansieres via andre 
FSR-fonde.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre en ligelig fordeling af finansielle 
ressourcer blandt de seks EU-prioriteter.
Hver prioritet modtager mindst 10 % af de 
samlede ELFUL-ressourcer, der tildeles et 
program. Mindst 40 % af de samlede 
ELFUL-ressourcer, der modtages af et 
program, afsættes til foranstaltningerne i 
artikel 29, 30 og 31 i denne forordning på 
tværs af prioritetsområderne. Det skal 
sikres, at der er sammenhæng mellem de 
forskellige prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan i deres 
programmer for udvikling af 

1. Medlemsstaterne kan i deres 
programmer for udvikling af 
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landdistrikterne inkludere tematiske 
delprogrammer, som bidrager til EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, og som har til formål at 
opfylde specifikke identificerede behov, 
navnlig vedrørende:

landdistrikterne inkludere tematiske 
delprogrammer, som bidrager til EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne under hensyntagen til 
forbindelserne mellem by og land og 
tværregionalt samarbejde, og som har til 
formål at opfylde specifikke identificerede 
behov, navnlig vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger til forbedring af 
avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer og bæredygtig 
udnyttelse af naturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) landbrugssystemer af høj naturværdi.

Or. en
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Ændringsforslag 50

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, 
små landbrugere og bjergområder, kan de 
maksimale støttesatser forhøjes i 
overensstemmelse med bilag I. Den 
maksimale samlede støttesats må imidlertid 
ikke overstige 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Analysen struktureres omkring EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og for miljøet på grundlag 
af al eksisterende miljølovgivning og data.
Specifikke behov vedrørende avancerede 
bæredygtige landbrugssystemer, 
biodiversitet og vilde arter, forvaltning af 
vand og jordbunden, miljø, afbødning af 
og tilpasning til klimaforandringer og 
innovation vurderes på tværs af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne med henblik på at 
indkredse relevante svar på disse områder 
for hver prioritet.

Or. en
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af strategien, herunder 
fastsættelse af mål for hvert af de
indsatsområder under EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne, der omfattet 
af programmet, på grundlag af fælles 
indikatorer, jf. artikel 76, som defineres 
som en del af det overvågnings- og 
evalueringssystem, der er omhandlet i 
artikel 74, og en række foranstaltninger 
baseret på en sund interventionslogik for 
programmet, herunder en vurdering af de 
forventede bidrag fra de valgte 
foranstaltninger for at nå de fastsatte mål.

c) en beskrivelse af strategien, herunder 
fastsættelse af mål for hver af de
investeringsprioriteter under EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, der omfattet af 
programmet, på grundlag af fælles 
indikatorer, jf. artikel 76, som defineres
som en del af det overvågnings- og 
evalueringssystem, der er omhandlet i 
artikel 74, og en række foranstaltninger 
baseret på en sund interventionslogik for 
programmet, herunder en vurdering af de 
forventede bidrag fra de valgte 
foranstaltninger for at nå de fastsatte mål.

Or. en

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) resultaterne af den strategiske 
miljøvurdering for de gennemførte 
programmer i henhold til direktiv 
2001/42/EF

Or. en
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Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i forbindelse med lokaludvikling en 
specifik beskrivelse af 
koordineringsmekanismerne mellem lokale 
udviklingsstrategier, 
samarbejdsforanstaltningen, der er 
omhandlet i artikel 36, basale 
servicefaciliteter og landsbyfornyelse i 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
artikel 21, og støtte til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikterne under foranstaltningen for 
bedrifts- og erhvervsudvikling i 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 20

f) i forbindelse med lokaludvikling en 
specifik beskrivelse af 
koordineringsmekanismerne mellem lokale 
udviklingsstrategier, 
samarbejdsforanstaltningen, der er 
omhandlet i artikel 36, basale 
servicefaciliteter og landsbyfornyelse i 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
artikel 21, herunder forbindelserne 
mellem by og land og tværregionalt 
samarbejde, og støtte til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikterne under foranstaltningen for 
bedrifts- og erhvervsudvikling i 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 20

Or. en

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) identifikation af de områder, hvor der 
skal gennemføres lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, og af 
gennemførelsesordningerne for artikel 28 
og 29 i forordning (CSF/2012), herunder 
den vejledende tildeling fra ELFUL og 
andre FSR-fonde til integrerede tiltag

Or. en



PE492.639v01-00 32/45 PA\907068DA.doc

DA

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) ELFUL's og andre FSR-fondes 
finansielle bidrag til et program, der 
støttes af forskellige FSR-fonde, hvis det 
er relevant

Or. en

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) oplysninger om komplementariteten 
med foranstaltninger, der finansieres via 
den fælles landbrugspolitiks øvrige 
instrumenter, via samhørighedspolitikken 
eller EMFF

m) oplysninger om komplementariteten 
med foranstaltninger, der finansieres via 
den fælles landbrugspolitiks øvrige 
instrumenter og om de mekanismer, der 
sikrer koordineringen med 
foranstaltninger, som støttes af andre 
FSR-fonde

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udpegningen af de partnere, der er 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], de foranstaltninger, der 
træffes for at inddrage parterne i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmet i overensstemmelse med det 
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europæiske adfærdskodeks som fastsat i 
artikel 5 i den generelle forordning og
resultaterne af høringerne af disse partnere, 
hvis det er relevant, de vigtigste aspekter af 
det nationale landdistriktsnetværks 
handlingsplan og struktur, der er 
omhandlet i artikel 55, stk. 3, og 
bestemmelserne for dets forvaltning, som 
skal danne grundlag for de årlige 
handlingsplaner.

p) hvis det er relevant, de vigtigste aspekter 
af det nationale landdistriktsnetværks 
handlingsplan og struktur, der er 
omhandlet i artikel 55, stk. 3, og 
bestemmelserne for dets forvaltning, som 
skal danne grundlag for de årlige 
handlingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vidensoverførsel og informationsaktioner Vidensoverførsel, udveksling af 
bæredygtige praksisser og 
informationsaktioner

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning skal være 
til gavn for de personer, der er beskæftiget 
inden for landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren, og andre økonomiske 

Støtte under denne foranstaltning skal være 
til gavn for de personer, der er beskæftiget 
inden for landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren, sammenslutninger og
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aktører, der er mikrovirksomheder eller 
SMV'er i landdistrikterne.

netværk til udvikling af landdistrikter og
andre økonomiske aktører, der er 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organer, som tilbyder vidensoverførsel og 
informationstjenester, skal have den 
nødvendige kapacitet i form af personalets 
kvalifikationer og regelmæssig uddannelse 
til at udføre denne opgave.

Organer og netværk, som tilbyder 
vidensoverførsel og informationstjenester, 
skal have den nødvendige kapacitet i form 
af personalets kvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse til at udføre denne 
opgave.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udgifter, der er støtteberettigede under 
denne foranstaltning, skal være til 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
overførsel af viden eller information. I 
tilfælde af demonstrationsprojekter kan 
støtten også omfatte relevante 
investeringsomkostninger. Udgifter til
deltagernes rejse, indkvartering og 
dagpenge samt omkostninger til afløsning 
af landbrugerne er også støtteberettigede.

4. Udgifter, der er støtteberettigede under 
denne foranstaltning, skal være til 
tilrettelæggelse og gennemførelse af
udveksling og overførsel af viden eller 
information. I tilfælde af 
demonstrationsprojekter kan støtten også 
omfatte relevante 
investeringsomkostninger. Udgifter til 
deltagernes rejse, indkvartering og 
dagpenge samt omkostninger til afløsning 
af landbrugerne er også støtteberettigede.

Or. en
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Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

- særlige produktkarakteristika eller - særlige produktkarakteristika eller

- specifikke opdræts- eller 
produktionsmetoder eller

- specifikke opdræts- eller 
produktionsmetoder eller

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 20 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bedrifts- og erhvervsudvikling Bedrifts- , erhvervs- og
partnerskabsudvikling

Or. en
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) samfundsstyrede lokale 
udviklingspartnerskaber

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer under hensyntagen til 
forbindelserne mellem by og land, 
herunder investeringer i
energieffektivitetsforanstaltninger og
vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur, med 
prioritering af samfundsstyrede lokale 
udviklingsinitiativer, som ejes, styres og 
kontrolleres af lokalsamfundet, via 
ejerskabsmodeller, såsom lokale 
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sammenslutninger og samfundsfonde, 
med den lokale befolknings demokratiske 
forvaltning og deltagelse

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende definitionen af de typer af 
vedvarende energiinfrastruktur, der er 
berettigede til støtte under denne 
foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

a) samarbejdsstrategier mellem
landbrugere og landbrugsvirksomheder 
med særligt fokus på små landbrugere, 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
samt de forskellige aktører i lokale og
regionale fødevarekæder og
skovbrugssektoren og blandt andre aktører, 
der bidrager til at nå målene og 
prioriteterne i politikken for udvikling af 
landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale markeder

e) informationsaktiviteter og
salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale markeder

Or. en
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Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) lokale aktionsgrupper omfatter også 
eksisterende Leader-grupper, som 
allerede er kvalificeret i henhold til 
Leader II1 eller Leader+2 eller artikel 62 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 
(EAFRD)3

______________
1 Kommissionens meddelelse til 
medlemsstaterne om retningslinjer for 
globaltilskud eller integrerede 
operationelle programmer, hvor 
medlemsstaterne opfordres til at indsende 
ansøgninger om støtte inden for 
rammerne af EU-initiativet vedrørende 
udvikling af landdistrikterne (Leader II) 
(EUT C 180 af 1.7.1994, s. 48).
2 Meddelelse fra Kommissionen til 
medlemsstaterne af 14. april 2000 om 
retningslinjer for EU-initiativet 
vedrørende udvikling af landdistrikterne 
(Leader+) (EUT C 139 af 18.5.2000, s. 5).
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. 1698/2005 af 
20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en
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Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tiltag til fremme af lokal deltagelse i 
planlæggelsen og gennemførelsen af 
forbedringer inden for lægebehandling, 
uddannelse, kulturelle aktiviteter og andre 
lokale offentlige tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Driftsomkostninger, jf. artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er omkostninger i tilknytning til 
forvaltningen af gennemførelsen af den 
lokale udviklingsstrategi gennem den 
lokale aktionsgruppe.

1. Driftsomkostninger, jf. artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er omkostninger i tilknytning til 
forvaltningen af gennemførelsen af den 
lokale bæredygtige udviklingsstrategi 
gennem den lokale aktionsgruppe.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er de omkostninger, der skal dække 
aktioner til at informere om den lokale 
udviklingsstrategi samt 

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er de omkostninger, der skal dække 
aktioner til at informere om den lokale
bæredygtige udviklingsstrategi samt 
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projektudviklingsopgaver. projektudviklingsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 
klimavenlig og resistent landbrugssektor 
med lave emissioner, der fungerer i 
harmoni med de vigtigste naturressourcer, 
som landbruget afhænger af

a) fremme en ressource- og energieffektiv, 
produktiv, klimavenlig og resistent 
landbrugssektor med lave emissioner, der 
fungerer i harmoni med de vigtigste 
naturressourcer, som landbruget afhænger 
af

Or. en
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Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bygge bro mellem viden om 
frontlinjeforskning og teknologi og 
landbrugere, virksomheder og 
rådgivningstjenester.

d) bygge bro mellem viden om 
frontlinjeforskning, lokal knowhow,
teknologi og landbrugere, landdistrikter,
virksomheder og rådgivningstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) informere forskersamfundet om 
forskningsbehov inden for 
landbrugspraksis.

c) informere forskersamfundet om 
forskningsbehov fra landbrugernes og 
landdistrikternes synspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som undtagelse fra stk. 3, litra b), i 
denne artikel kan medlemsstaterne øge 
det maksimale ELFUL-bidrag til de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 21 og 31 i denne forordning, inden 
for programmer, der gennemføres i 
overgangsregioner som defineret i 
artikel 82, stk. 2, i den generelle 
forordning, for at sikre en niveaumæssig 
sammenhæng med andre FSR-fondes 
medfinansieringssatser for denne kategori 
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af regioner, navnlig inden for 
flerfondsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Mindst 10 % af ELFUL's samlede bidrag 
til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt Leader.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Mindst 40 % af ELFUL's samlede 
bidrag til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt 
foranstaltningerne i artikel 29, 30 og 31 i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udgifter, der medfinansieres af ELFUL, 
medfinansieres ikke af bidrag fra 

6. Udgifter til en konkret foranstaltning 
eller en del af en konkret foranstaltning, 
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strukturfondene, Samhørighedsfonden eller 
noget andet EU-finansieringsinstrument.

der medfinansieres af ELFUL, 
medfinansieres ikke af bidrag fra 
strukturfondene, Samhørighedsfonden eller 
noget andet EU-finansieringsinstrument.
Dette begrænser eller forhindrer ikke en 
tilgang til programlægning, som 
kombinerer støtten fra forskellige FSR-
fonde, der kan være nødvendig for at nå 
de tematiske mål i artikel 9 i forordning 
[CSF/2012] på en sammenhængende og 
integreret måde.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater med regionale programmer 
kan nedsætte et nationalt
overvågningsudvalg til at samordne
gennemførelsen af disse programmer med 
den nationale ramme og udnyttelsen af de 
finansielle ressourcer.

Medlemsstater med regionale programmer 
kan nedsætte nationale eller regionale
overvågningsudvalg. Nationale 
overvågningsudvalg samordner
gennemførelsen af de regionale
programmer med den nationale ramme.
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Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2023 udarbejder medlemsstaterne en 
efterfølgende evalueringsrapport for hvert 
af deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne. Denne rapport fremsendes 
til Kommissionen senest den 31. december 
2023.

I 2023 udarbejder medlemsstaterne en 
efterfølgende evalueringsrapport for hvert 
af deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne. Denne rapport skal være 
færdig senest den 31. december 2023.

Or. en


