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Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst
I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret,
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE
BESLUTNING
om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
(KOM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))
(Høringsprocedure)
Europa-Parlamentet,
–

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0490) 1,

–

der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af
Parlamentet (C6–0181/2004),

–

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–

der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (CESE
251/05),

–

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
og udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6–0145/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst,
Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens
forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Betragtning 3

(3) Ved reformen af den fælles
landbrugspolitik i juni 2003 og april 2004
blev der indført gennemgribende
1

(3) Ved reformen af den fælles
landbrugspolitik i juni 2003 og april 2004
blev der indført gennemgribende

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ændringer, der sandsynligvis får stor
indflydelse på økonomien i landdistrikterne
i hele EF, når det gælder landbrugets
produktionsmønstre,
arealforvaltningsmetoder, beskæftigelse og
landdistrikternes sociale og økonomiske
forhold i videre forstand.

ændringer, der sandsynligvis får stor
indflydelse på økonomien i landdistrikterne
i hele EF, når det gælder landbrugets
strukturelle udvikling, den regionale
fordeling af produktionen og dens
intensitet samt
landbrugsproduktionsmønstre,
arealforvaltningsmetoder, beskæftigelse og
landdistrikternes sociale og økonomiske
forhold i videre forstand.

Begrundelse
Allerede forud for reformen af den fælles landbrugspolitik lod undersøgelser og fortolkninger
fra Europa-Kommissionen forstå, at konsekvenserne af den grundlæggende reform vil blive
gennemgribende og mangfoldige. Multifunktionalitet og de dermed forbundne
samfundsrelevante ydelser til bevarelse af landskabet er et centralt krav for den europæiske
landbrugsmodel. Til dette formål er opretholdelse af produktionsfunktionen nødvendig i alle
de af EU's regioner, hvor arealforvaltningen i fremtiden skal spille en økonomisk,
miljømæssig og samfundsmæssig rolle.
Ændringsforslag 2
Betragtning 3 a (ny)
(3a) I de kommende år vil sektoren for
landbrugsfødevarer blive stadig mere
liberaliseret, og vil skulle konkurrere på det
globale marked. Fælleskabspolitikken bør
skabe mulighed for en forbedring af
konkurrenceevnen via innovation.
Begrundelse
Opfyldelse af målsætningerne fra topmødet i Lissabon bør i højere grad tilstræbes i
forbindelse med udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3 c (ny)
(3c) Øget konkurrenceevne inden for
sektoren for landbrugsfødevarer kræver, at
der udvikles et europæisk kvalitetsmærke
som en garanti for fødevaresikkerhed,
dokumentation for produktionsprocessen
(sporbarhed), dyrevelfærd, miljø og
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arbejdsforhold.
Begrundelse
Opfyldelse af målsætningerne fra topmødet i Lissabon bør i højere grad tilstræbes i
forbindelse med udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5
(5) EF kan træffe foranstaltninger i
overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5.
Da medlemsstaterne ikke kan nå målet for
landdistriktsudvikling på tilfredsstillende
måde på grund af forbindelserne til den
fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter,
de væsentlige forskelle mellem
landdistrikterne og medlemsstaternes
begrænsede økonomiske ressourcer i et
udvidet EU, er det bedre at opfylde målene
på EF-niveau gennem en flerårig garanteret
EF-finansiering og ved at fokusere på
prioriteterne. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet i traktatens
artikel 5 går denne forordning ikke videre,
end hvad der er nødvendigt for at nå dette
mål.

(5) EF kan træffe foranstaltninger i
overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5.
Da medlemsstaterne ikke kan nå målet for
landdistriktsudvikling på tilfredsstillende
måde på grund af forbindelserne til den
fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter,
de væsentlige forskelle mellem
landdistrikterne og medlemsstaternes
begrænsede økonomiske ressourcer i et
udvidet EU, er det bedre at opfylde målene
på EF-niveau gennem en flerårig garanteret
EF-finansiering og ved at fokusere på
prioriteterne. EF bør sikre det finansielle
grundlag for denne forordning ved at
tildele den tilstrækkelige budgetbevillinger
til dækning af såvel gamle som nye tiltag
inden for landdistriktsudvikling. I
overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet i traktatens
artikel 5 går denne forordning ikke videre,
end hvad der er nødvendigt for at nå dette
mål.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6
(6) Aktiviteterne som led i Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne, i det følgende benævnt
"fonden", og de operationer, som den
bidrager til, bør stemme overens med EFpolitikken på andre områder og bør være i
overensstemmelse med hele EFRR\567033DA.doc

(6) Aktiviteterne som led i Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne, i det følgende benævnt
"fonden", og de operationer, som den
bidrager til, bør stemme overens med
samhørighedspolitikken for
landdistrikterne og EF-politikken på andre
områder og bør være i overensstemmelse
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lovgivningen.

med hele EF-lovgivningen.
Begrundelse

Strukturfondene støtter stadig projekter i landdistrikterne på grundlag af de særlige regler for
hensyntagen til de territoriale særegenheder. Derfor er det vigtigt, at man først og fremmest
sikrer sig, at fondens virke stemmer overens med samhørighedspolitikken og supplerer denne.

Ændringsforslag 6
Betragtning 7
(7) I sin indsats for udviklingen af
landdistrikterne sørger EF for at tilskynde til
at eliminere uligheder og fremme
ligestillingen mellem kvinder og mænd i
overensstemmelse med traktatens artikel 2
og 3.

(7) I sin indsats for udviklingen af
landdistrikterne sørger EF for at tilskynde til
at eliminere uligheder og diskrimination,
samt fremme ligestillingen mellem kvinder
og mænd i overensstemmelse med traktatens
artikel 2 og 3.

Begrundelse
Mere end blot kønsbaserede kriterier ligger til grund for princippet om ikke-diskrimination.
Der bør tages højde for alle former for forskelsbehandling i overensstemmelse med artikel 13
i traktaten.

Ændringsforslag 7
Betragtning 11
(11) For at opnå en bæredygtig udvikling af
landdistrikterne er det nødvendigt at
fokusere på et begrænset antal centrale
prioriterede mål, der på EF-plan er opstillet
for landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne, arealforvaltning og miljø
og livskvalitet og diversificering af
aktiviteterne i disse områder.
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(11) For at opnå en bæredygtig udvikling af
landdistrikterne er det nødvendigt at
fokusere på et begrænset antal centrale
prioriterede mål, der på EF-plan er opstillet
for landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne, arealforvaltning og miljø
og livskvalitet og diversificering af
aktiviteterne i disse områder, idet der dog
samtidig bør tages hensyn til de meget
forskelligartede forhold, der gør sig
gældende inden for EU, lige fra
afsidesliggende landdistrikter præget af
affolkning og tilbagegang til bynære
områder under voksende pres fra bycentre.
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Begrundelse
Der bør gøres opmærksom på forskellene inden for EU, hvad angår geografiske betingelser
og problemer i landdistrikterne.

Ændringsforslag 8
Betragtning 16
(16) Særlig støtte til unge landbrugere kan
både gøre det lettere for dem at etablere sig
og at foretage en strukturtilpasning af deres
bedrifter efter etableringen.
Etableringsforanstaltningen bør strømlines
ved, at der ydes en engangspræmie, og
gøres betinget af, at der opstilles en
forretningsplan, som sikrer, at de unge
landbrugere kan udvikle deres aktiviteter.

(16) Særlig støtte til unge landbrugere kan
både gøre det lettere for dem at etablere sig
og at foretage en strukturtilpasning af deres
bedrifter efter etableringen.
Etableringsforanstaltningen skal gøres
betinget af, at der opstilles en egnet
forretningsplan som et middel til at sikre
udviklingen af den unge bedrifts aktiviteter
over tid. For at lette den unge bedrifts
iværksættelse og udvikling skal denne
forretningsplan være forsynet med
passende incitamenter i form af en
integreret pakke af foranstaltninger, der
sigter på de forskellige prioriterede
støtteopgaver.

Begrundelse
I betragtning 16 skal der udtrykkelig henvises til formålet med etableringsstøtten til unge
landbrugere, som er dobbelt, idet
a) starten skal gøres lettere og
b) det skal gøres muligt og lettere at foretage en strukturtilpasning af de unge bedrifter.
Af samme betragtning fremgår det, at en forretningsplan har til opgave at sikre, at de unge
bedrifters aktiviteter kan udvikles.
Det er således klart, at denne forretningsplan ikke skal være et mål i sig selv, men et middel til
at opfylde de i litra a) og b) nævnte formål og til at opnå en generel udvikling i bedriften.
Desuden skal det sikres, at der fastlægges en integreret pakke af foranstaltninger, som kan
bidrage til at starte og videreudvikle den unge bedrifts aktiviteter. Denne pakke skal omfatte
en eller flere af de foranstaltninger, der er nævnt i forordningsforslagets afsnit IV, således at
der kan finansieres flere operationer med sigte på en eller flere prioriterede opgaver.
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Ændringsforslag 9
Betragtning 23
(23) Der bør tilskyndes til forbedringer af
forarbejdningen og afsætningen af den
primære landbrugs- og skovbrugsproduktion
gennem støtte til investeringer, som har til
formål at øge effektiviteten af forarbejdning
og afsætning, fremme forarbejdning af
landbrugs- og skovbrugsprodukter til
vedvarende energi, indføre ny teknologi,
skabe nye afsætningsmuligheder for
landbrugs- og skovbrugsprodukter, satse på
kvalitet og opnå bedre resultater inden for
miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed, hygiejne
og dyrevelfærd, ved hjælp af
foranstaltninger, som tager sigte på små
virksomheder og mikrovirksomheder, der
bedre er i stand til at øge værdien af lokale
produkter, samtidig med, at betingelserne for
investeringsstøtte forenkles i forhold til dem,
der er fastsat i Rådets forordning (EF)
nr. 1257/1999.

(23) Der bør tilskyndes til forbedringer af
forarbejdningen og afsætningen af den
primære landbrugs- og skovbrugsproduktion
gennem støtte til investeringer, som har til
formål at øge effektiviteten af forarbejdning
og afsætning, fremme forarbejdning af
landbrugs- og skovbrugsprodukter til
vedvarende energi, indføre ny teknologi,
skabe nye afsætningsmuligheder for
landbrugs- og skovbrugsprodukter, satse på
kvalitet og opnå bedre resultater inden for
miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed, hygiejne
og dyrevelfærd, ved hjælp af støtte til
mikrovirksomheder, små og mellemstore
virksomheder og
producentsammenslutninger, der er bedre
placeret til at øge værdien af lokale
produkter, samtidig med, at betingelserne for
investeringsstøtte forenkles i forhold til dem,
der er fastsat i Rådets forordning (EF)
nr. 1257/1999.

Begrundelse
Begrænser man støtten til mikrovirksomheder, udelukker man et stort antal andels- og
fællesvirksomheder tilhørende producenter, der har sluttet sig sammen for at kunne
konkurrere og opnå stordriftsfordele på et stadig mere globaliseret og koncentreret marked.
Skal den europæiske landbrugsmodel fortsat være konkurrencedygtig, må man fremme
sammenlægninger og ikke opsplitning i bittesmå enheder.

Ændringsforslag 10
Betragtning 32
(32) Betalinger for naturbetingede ulemper i
bjergområder og betalinger i andre områder
med ulemper vil gennem fortsat anvendelse
af landbrugsarealer kunne medvirke til at
bevare landskabet og opretholde og fremme
bæredygtige landbrugsmetoder. Der bør
fastlægges objektive parametre for
fastsættelse af betalingernes størrelse for at
sikre, at denne støtteordning bliver effektiv,
og at dens mål opfyldes.
PE 353.498v02-00
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(32) Betalinger for naturbetingede ulemper i
bjergområder og betalinger i andre områder
med ulemper vil gennem fortsat anvendelse
af landbrugsarealer kunne medvirke til at
bevare landskabet og opretholde og fremme
bæredygtige landbrugsmetoder. Der bør
fastlægges objektive parametre for
fastsættelse af betalingernes størrelse for at
sikre, at denne støtteordning bliver effektiv,
og at dens mål opfyldes. Samtidig med at
10/98
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den nødvendige kontinuitet ved
afgrænsningen af ugunstigt stillede
områder bevares, bør det fremtidige
grundkoncept især fokusere på de
naturbetingede ulemper internt i en
medlemsstat. Hvad godtgørelsesordningen
angår bør medlemsstaterne tilskyndes at
udbygge de systemer, der sigter på objektiv
differentiering. Med henblik på at definere
ugunstigt stillede områder opfordres
Kommissionen til at forelægge en
omfattende undersøgelse af alle relevante
aspekter af dette spørgsmål. Indtil da skal
den nuværende definition gælde.
Begrundelse
Revisionsrettens kritik vedrører ikke kun ikke-ajourførte socioøkonomiske parametre for
afgrænsningen af de andre ugunstigt stillede områder, men også udformningen af
udligningsgodtgørelsen i forhold til ulempens sværhedsgrad.

Ændringsforslag 11
Betragtning 33
(33) For at medvirke til, at Natura 2000områderne kan forvaltes effektivt, bør der
fortsat ydes støtte for at hjælpe
landbrugerne med at overvinde særlige
ulemper i områder, der er berørt af
gennemførelsen af Rådets direktiv
79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse
af vilde fugle og Rådets direktiv 92/43/EØF
af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper
samt vilde dyr og planter.

(33) For at medvirke til, at Natura 2000områderne kan forvaltes effektivt, bør der
fortsat ydes land- og skovbrugerne støtte der dog kun i anden række skal komme fra
Den Europæiske Fond for Udvikling af
Landdistrikterne - for at hjælpe dem med at
overvinde særlige ulemper i områder, der er
berørt af gennemførelsen af Rådets direktiv
79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse
af vilde fugle og Rådets direktiv 92/43/EØF
af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper
samt vilde dyr og planter. De primære
finansieringskilder er ud over andre
europæiske fonde især de nationale
budgetter.

Begrundelse
Finansieringen af Natura 2000 sætter finansieringsinstrumenterne på en hård prøve. Faktisk
skal strukturfondene og de særlige finansieringsmidler, såsom LIFE, hver på deres niveau
bidrage hertil ud over at finansiere udviklingen af landdistrikterne. Det er umuligt i første
række at lade denne finansiering komme udviklingen af landdistrikterne til gode, ikke mindst i
RR\567033DA.doc
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betragtning af de finansielle bevillingsrammer herfor og de prioriterede opgaver.
Skovbrugerne bør ikke glemmes.

Ændringsforslag 12
Betragtning 34
(34) Betalinger for miljøvenligt 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 til at
tjene samfundet som helhed ved at indføre
eller fortsat anvende produktionsmetoder,
der er forenelige med beskyttelse og
forbedring af miljøet, landskabet og dets
karakteristika, naturressourcerne,
jordbunden og den genetiske diversitet. I
overensstemmelse med princippet om, at
forureneren betaler, bør disse betalinger
kun ydes for forpligtelser, som er mere
vidtgående end de obligatoriske normer.

(34) Betalinger for miljøvenligt 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 til at
tjene samfundet som helhed ved at indføre
eller fortsat anvende produktionsmetoder,
der er forenelige med beskyttelse og
forbedring af miljøet, landskabet og dets
karakteristika, naturressourcerne,
jordbunden og den genetiske diversitet. I
overensstemmelse med princippet om, at
forureneren betaler, bør disse betalinger
kun ydes for forpligtelser, som er mere
vidtgående end de obligatoriske normer, og
ud over at kompensere for indvirkninger
på udgifter og udbytte bør de også omfatte
effektive incitamenter.

Begrundelse
Der har allerede vist sig, at en specifik incitamentsordning er effektiv til at opfylde
støttemålene. Derfor skal den fremtidige udformning også indeholde tilsvarende incitamenter.
Støtteordningen for miljøvenligt landbrug skal opmuntre landbrugerne til at tjene samfundet
som helhed ved at indføre eller bibeholde produktionsmetoder, der tager hensyn til den
tiltagende nødvendighed af at beskytte og forbedre miljøet, naturressourcerne, jordbunden og
den genetiske diversitet samt bevarelse af landskaber og landmiljøer.

Ændringsforslag 13
Betragtning 45
(45) Ændringer i landdistrikterne bør
følges op med bistand til at diversificere
landbrugsaktiviteterne i retning mod
aktiviteter uden for landbruget og udvikle
sektorer uden for landbruget, fremme
beskæftigelsen, forbedre basale tjenester og
foretage investeringer, der gør
PE 353.498v02-00
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(45) Ændringer i landdistrikterne bør
følges op med bistand til at diversificere
landbrugsaktiviteterne i retning mod
aktiviteter uden for landbruget og udvikle
sektorer uden for landbruget, fremme
beskæftigelsen, forbedre basale tjenester og
foretage investeringer, der gør
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landdistrikterne mere attraktive, for at
vende udviklingen hen imod økonomisk og
social tilbagegang og affolkning af
landdistrikterne. Det er også påkrævet af
gøre en indsats for at forøge det
menneskelige potentiale.

landdistrikterne mere attraktive, for at
vende udviklingen hen imod økonomisk og
social tilbagegang og affolkning af
landdistrikterne. Det er også påkrævet at
gøre en indsats for at forøge det
menneskelige potentiale. Foranstaltninger
til udvikling af landdistrikterne, især
foranstaltningerne under prioriteret
opgave 3, bør anvendes som supplement
til de eksisterende politikker og dermed
skabe specifikke synergier i
landdistrikterne.

Begrundelse
Udvikling af landdistrikterne som supplement til den fælles landbrugspolitik følger specifikke
mål, som ikke erstatter bestående EU-politikker og nationale støtteordninger.

Ændringsforslag 14
Betragtning 50
(50) I betragtning af LEADER-metodens
betydning bør en væsentlig del af bidraget
fra fonden afsættes til denne prioritet.

(50) I betragtning af LEADER-metodens
betydning bør en tilstrækkelig del af
bidraget fra fonden afsættes til denne
prioritet.
Begrundelse

LEADER-initiativet er begyndt at give resultater, men det er i lyset af de knappe midler, EU
råder over til landdistriktsudvikling, nødvendigt at prioritere.

Ændringsforslag 15
Betragtning 56
(56) Ud over disse beløb må
medlemsstaterne tage hensyn til de beløb,
der fremkommer ved graduering, jf. artikel
12, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [om
finansiering af den fælles landbrugspolitik].
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(56) Ud over disse beløb må
medlemsstaterne tage hensyn til de beløb,
der fremkommer ved graduering, jf. artikel
12, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [om
finansiering af den fælles landbrugspolitik]
og sørge for, at de beløb, der stammer fra
den første søjle, anvendes direkte til
iværksættelsen af støtteforanstaltninger for
landbrugs- og skovbrugssektoren, bl.a. i
form af en forhøjelse af støtten til de
landbrugere, der modtager den laveste
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støtte.
Begrundelse
Det er nødvendigt, at der ydes specifik støtte til landbrugs- og skovbrugssektoren.

Ændringsforslag 16
Betragtning 58
(58) Satsen for fondens bidrag til
programmeringen af
landdistriktsudviklingen bør fastsættes i
forhold til de offentlige udgifter i
medlemsstaterne under hensyntagen til
betydningen af prioriteten arealforvaltning
og miljø, situationen i de regioner, der er
omfattet af konvergensmålet, den prioritet,
der tillægges LEADER-metoden, regionerne
i den yderste periferi som omhandlet i
traktatens artikel 299 og de øer, der er
omfattet af Rådets forordning (EØF) nr.
2019/93 af 19. juli 1993 om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for de mindre
øer i Det Ægæiske Hav.

(58) Satsen for fondens bidrag til
programmeringen af
landdistriktsudviklingen bør fastsættes i
forhold til de offentlige udgifter i
medlemsstaterne under hensyntagen til
betydningen af prioriteten arealforvaltning
og miljø, situationen i de regioner, der er
omfattet af konvergensmålet, den betydning,
der tillægges LEADER-metoden, regionerne
i den yderste periferi som omhandlet i
traktatens artikel 299 og de øer, der er
omfattet af Rådets forordning (EØF) nr.
2019/93 af 19. juli 1993 om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for de mindre
øer i Det Ægæiske Hav.

Begrundelse
Man bør indhøste større erfaringer med LEADER-initiativet, inden det udvides til alle
aktivitetsfelter inden for landdistriktsudvikling. På nuværende tidspunkt er det koncentreret
om foranstaltninger til diversifikation i landdistrikterne, der falder ind under opgave 3 i
Kommissionens forslag. LEADER-initiativet er begyndt at give resultater, men det er i lyset af
de knappe midler, EU råder over til landdistriktsudvikling, nødvendigt at prioritere.

Ændringsforslag 17
Betragtning 66
(66) EF-reserven til LEADER-metoden
bør fordeles på grundlag af, hvilke
resultater der er opnået med
programmerne i denne henseende.
Kriterierne for fordelingen bør fastsættes i
overensstemmelse hermed.
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Ændringsforslag 18
Artikel 3
Fonden skal bidrage til at fremme en
bæredygtig udvikling af landdistrikterne i
hele EF og skal komplementere den fælles
landbrugspolitiks markeds- og
indkomststøtte, samhørighedspolitikken og
den fælles fiskeripolitik.

Fonden skal under udtrykkelig henvisning
til EF-traktatens artikel 33, stk. 1, og
herunder især målene for den fælles
landbrugspolitik bidrage til at fremme en
bæredygtig udvikling af landdistrikterne i
hele EF og til at hindre affolkning af
landdistrikter og skal komplementere den
fælles landbrugspolitiks markeds- og
indkomststøtte, samhørighedspolitikken,
politikkerne for social integration, ikkeforskelsbehandling og fremme af lige
muligheder og den fælles fiskeripolitik.

Begrundelse
Henvisningen til EF-traktaten og målene for den fælles landbrugspolitik skal understrege
udviklingen af landdistrikterne som supplerende element.

Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 1, litra a
a) at styrke landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne gennem støtte til
omstrukturering

a) at styrke landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne gennem støtte til udvikling
og omstrukturering, innovation, uddannelse
og faglig kvalifikation
Begrundelse

Ordet "uddannelse" tilføjes i forhold til ordførerens ændringsforslag 10. Desuden må
innovation skulle spille en central rolle under anden søjle, nu hvor landbrugspolitikkens
første søjle bliver mere og mere markedsorienteret.

Ændringsforslag 20
Artikel 4, stk. 1, litra b
b) at forbedre miljøet og landskabet gennem
støtte til arealforvaltning
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b) at forbedre miljøet og landskabet samt
arealanvendelsen gennem støtte til en
bæredygtig arealforvaltning
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Begrundelse
Et regionalt tilpasset landbrug med forbedret bæredygtighed skal nævnes i forordningen som
et vigtigt mål for udviklingen i landdistrikterne.

Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 1, litra c
c) at forbedre livskvaliteten i
landdistrikterne og tilskynde til
diversificering af den økonomiske aktivitet.

c) at forbedre livskvaliteten og den
kulturelle udvikling i landdistrikterne og
tilskynde til udvikling og diversificering af
den økonomiske aktivitet.

Begrundelse
Fremme af nye økonomiske aktiviteter vil ikke alene kunne forbedre livskvaliteten i
landdistrikterne. Det er også vigtigt at tilskynde til udvikling af de eksisterende økonomiske
aktiviteter.

Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 1, litra c a (nyt)
ca) at forbedre befolkningens forsyning på
lokalt og regionalt plan med
landbrugsprodukter fremstillet på stedet.
Begrundelse
Svarer til tidligere fremsatte krav til landbrugspolitikken.

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 1, litra c b (nyt)
cb) i højere grad at bidrage til en
bæredygtig energiforsyning og
klimabeskyttelse.
Begrundelse
Harmonerer med EU's energi- og klimapolitik.
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Ændringsforslag 24
Artikel 5, stk. 1
1. Fonden skal komplementere nationale,
regionale og lokale aktioner, som bidrager til
EU's prioriteter.

1. Fonden skal komplementere nationale,
regionale og lokale aktioner, uden at dette
berører gennemførelsen af tilsvarende
nationale udviklingsprogrammer, som
bidrager til EU's prioriteter.

Begrundelse
Udformningen og gennemførelsen af en integreret politik for landdistriktsudvikling skal gå
hånd i hånd med udformningen og gennemførelsen af regionale politikker som fastlagt i de
relevante fællesskabs- og medlemsstatsprogrammer.

Ændringsforslag 25
Artikel 5, stk. 2
2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger
for, at bistanden fra fonden og
medlemsstaterne er i overensstemmelse med
EU's aktiviteter, politikker og prioriteter.
Bistanden fra fonden skal navnlig være i
overensstemmelse med målene for
økonomisk og social samhørighed og for
Den Europæiske Fiskerifond.

2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger
for, at bistanden fra fonden og
medlemsstaterne er i overensstemmelse med
EU's aktiviteter, politikker og prioriteter.
Bistanden fra fonden skal navnlig være i
overensstemmelse med målene for
økonomisk, social og territorial
samhørighed og for Den Europæiske
Fiskerifond samt miljøpolitikken.

Begrundelse
Den europæiske samhørighedspolitiks territoriale aspekt bør nævnes.

Ændringsforslag 26
Artikel 5, stk. 4
4. Der skal også være overensstemmelse
med de foranstaltninger, der finansieres af
Den Europæiske Garantifond for
Landbruget.

RR\567033DA.doc

4. Der skal også være overensstemmelse
med de foranstaltninger, der finansieres af
Den Europæiske Garantifond for
Landbruget, idet der sondres skarpt mellem
disse foranstaltninger og større
strukturforanstaltninger, der finansieres
over andre strukturfonde.
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Begrundelse
Denne fond skal medfinansiere foranstaltninger, som ikke medfinansieres af andre fonde
såsom Regionaludviklingsfonden, med henblik på at sikre gennemsigtighed i øremærkningen
og forvaltningen af Fællesskabets midler.

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 1, litra b
b) arbejdsmarkedets parter og økonomiske
interesseorganisationer

b) repræsentanter for arbejdsmarkedets
parter og økonomiske
interesseorganisationer samt
landbrugsorganisationer, der er involveret i
denne sektor

Begrundelse
Inddragelsen af landbrugsorganisationerne er en forudsætning for at kunne sikre en effektiv
landdistriktsudvikling og et konkurrencedygtigt landbrug.

Ændringsforslag 28
Artikel 6, stk. 3
3. Partnerskabet deltager i forberedelse og
overvågning af den nationale strategiplan og
forberedelse, gennemførelse, overvågning
og evaluering af programmerne for
landdistriktsudvikling. Medlemsstaterne
inddrager de enkelte partnere i hver etape
under behørig hensyntagen til den frist, der
er fastsat for de forskellige
programmeringsetaper.

3. Partnerskabet deltager i forberedelse og
overvågning af den nationale strategiplan og
forberedelse, gennemførelse, overvågning
og evaluering af programmerne for
landdistriktsudvikling. Medlemsstaterne
inddrager de enkelte partnere i de forskellige
programmeringsetaper; det bør derfor i
forbindelse med programmeringen sikres,
at der er tid nok til høring af de forskellige
partnere, og at der sker en virkelig
inddragelse.

Begrundelse
Navnlig fra de nye medlemsstater er der kommet mange klager fra
civilsamfundsorganisationer, som kritiserer de alt for korte frister for høring af de relevante
partnere. Passende tidsfrister er en væsentlig forudsætning for, at de forskellige aktører kan
deltage.
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Ændringsforslag 29
Artikel 7
Medlemsstaterne bærer ansvaret for at
gennemføre landdistriktsudviklingsprogrammerne på det rette territoriale niveau
i overensstemmelse med deres egne
institutionelle forhold. Dette ansvar udøves i
overensstemmelse med denne forordning.

Medlemsstaterne bærer ansvaret for at
gennemføre landdistriktsudviklingsprogrammerne på det rette territoriale niveau
i overensstemmelse med deres egne
institutionelle forhold og reglerne om
nærhed som omhandlet i traktaten om en
forfatning for Europa. Dette ansvar udøves
i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse
Den nye europæiske forfatning, som Europa-Parlamentet har tilsluttet sig, understreger den
særlige rolle for de nationale parlamenter og regionerne. Det betyder, at de nationale
institutionelle forhold omfatter det skræddersyede samarbejde inden for den nationale,
regionale og lokale ramme.

Ændringsforslag 30
Artikel 8, stk. 1
Medlemsstaterne og Kommissionen
fremmer ligestilling mellem mænd og
kvinder på alle de forskellige stadier af
programgennemførelsen.

Medlemsstaterne og Kommissionen
fremmer ligestilling mellem mænd og
kvinder samt ikke-forskelsbehandling på de
områder, der er nævnt i traktatens artikel
13, på alle de forskellige stadier af
programgennemførelsen.
Begrundelse

Politikker for ikke-forskelsbehandling skal gælde alle områder, ikke bare køn.

Ændringsforslag 31
Artikel 8, stk. 2
Disse stadier indbefatter udformning,
gennemførelse, overvågning og evaluering.

RR\567033DA.doc

Disse stadier indbefatter udformning,
gennemførelse, overvågning og evaluering,
hvorunder spørgsmålet om integration af
ligestillingsaspektet vil være en
grundlæggende målestok for programmets
støtteberettigelse.
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Begrundelse
Der skal på hvert enkelt trin af en integreret landdistriktsudvikling træffes foranstaltninger til
at fremme ligestillingen på grundlag af passende kriterier.

Ændringsforslag 32
Artikel 8, stk. 2 a (nyt
Medlemsstaterne udformer
foranstaltninger, der kan gøre det lettere
for kvinder at blive medejere af bedrifterne
og opnå støtte i henhold til denne
forordning.
Begrundelse
Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til positiv særbehandling af kvinderne i
landbruget.

Ændringsforslag 33
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Særlig fremme af små virksomheder og
mikrovirksomheder
Medlemsstaterne og Kommissionen
fremmer små virksomheder og
mikrovirksomheder på grund af deres
særlige betydning for beskæftigelsen og
miljøet i landdistrikterne. Under
hensyntagen til disse virksomheders særlige
socioøkonomiske betydning fastsætter hver
enkelt medlemsstat støttekriterier, som
sikrer disse virksomheder prioriteret
adgang til midlerne til udvikling i
landdistrikterne.
Begrundelse
Små virksomheder og mikrovirksomheder spiller en vigtig rolle, fordi de har særlig betydning
for beskæftigelsen og miljøet, navnlig i strukturelt ugunstigt stillede landdistrikter.
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Ændringsforslag 34
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1
1. Rådet vedtager fælles strategiske
retningslinjer for udvikling af
landdistrikterne for programmeringsperioden
fra 1. januar 2007 til 31. december 2013 på
baggrund af de prioriteter, der er fastsat på
EF-plan.

1. Rådet vedtager fælles strategiske
retningslinjer for udvikling af
landdistrikterne og navnlig opfyldelse af
målene i artikel 4 for
programmeringsperioden fra 1. januar 2007
til 31. december 2013 på baggrund af de
prioriteter, der er fastsat på EF-plan.

Begrundelse
Harmonerer med hidtidige landbrugspolitiske krav og med EU's energi- og klimapolitik.

Ændringsforslag 35
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2
Disse retningslinjer skal indeholde de fælles
strategiske prioriteter for udvikling af
landdistrikterne i programmeringsperioden
med henblik på gennemførelse af hver af
de prioriterede opgaver, der er fastsat i
denne forordning.

Disse retningslinjer skal indeholde fælles
strategiske prioriteter for udvikling af
landdistrikterne i programmeringsperioden.
Uden at det berører medlemsstaternes
eksklusive beføjelser i henhold til
nærhedsprincippet, tager de hensyn til
nævnte retningslinjer i deres nationale
strategiplan som nævnt i artikel 11.

Begrundelse
Medlemsstaterne skal fortsat være herre over deres retningslinjer i overensstemmelse med de
fælles prioriteter. De fælles strategiske retningslinjer må ikke stå i vejen for anvendelsen af
nærhedsprincippet og overskygge, hvad man måtte vælge at gøre på nationalt plan.

Ændringsforslag 36
Artikel 11, stk. 3, litra e
e) midlerne til samordning med den fælles
landbrugspolitiks øvrige instrumenter og
med samhørighedspolitikken
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e) midlerne til samordning mellem på den
ene side den fælles landbrugspolitik,
herunder de to søjler 1a og 1b, og på den
anden side politikkerne for samhørighed,
territorial konvergens, regional
konkurrenceevne samt beskæftigelse
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Begrundelse
Den fælles landbrugspolitiks delpolitikker og ressourcer skal bidrage til at gøre bedrifterne
mere konkurrencedygtige, styrke landdistrikts- og regionspolitikkerne og øge sammenhængen
med Fællesskabets øvrige politikområder.

Ændringsforslag 37
Artikel 11, stk. 3, litra g a (nyt)
ga) en kort redegørelse for, hvordan planen
bidrager til social integration og ikkeforskelsbehandling
Begrundelse
Planen skal afspejle alle overordnede fællesskabsmålsætninger.

Ændringsforslag 38
Artikel 11a, stk. 2
2. Hver medlemsstat sender Kommissionen
sin nationale strategiplan, inden den
forelægger sine programmer for
landdistriktsudvikling.

2. Hver medlemsstat sender Kommissionen
sin nationale strategiplan, inden eller når
den forelægger sine programmer for
landdistriktsudvikling. Hvis en medlemsstat
kun har et program for
landdistriktsudvikling, kan den nationale
strategiplan indføjes som et separat kapitel.

Begrundelse
For medlemsstater med kun ét program for landdistriktsudvikling foreslås indføjelse af et
kortfattet kapitel om den nationale strategiplan i programmet. En separat national strategi vil
medføre overdrevent bureaukrati for sådanne medlemsstater.

Ændringsforslag 39
Artikel 12, overskrift og stk. 1
Sammenfattende årsrapport fra
medlemsstaterne

Sammenfattende rapport fra
medlemsstaterne

1. For første gang i 2008 og derefter
senest den 1. oktober hvert år sender hver
medlemsstat Kommissionen en
sammenfattende rapport om, hvor langt

1. Senest den 1. oktober 2010 sender hver
medlemsstat Kommissionen en
sammenfattende rapport om, hvor langt
den er nået med gennemførelsen af sin
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den er nået med gennemførelsen af sin
strategi og opfyldelsen af sine mål, og
hvordan dette har bidraget til at
gennemføre EF's strategiske retningslinjer
for udvikling af landdistrikterne.

strategi og opfyldelsen af sine mål, og
hvordan dette har bidraget til at
gennemføre EF's strategiske retningslinjer
for udvikling af landdistrikterne. Hver
medlemsstat forelægger en
sammenfattende rapport om
programmeringsperioden 2007 – 2013 ved
dennes afslutning.

Begrundelse
Årsrapporter fører kun til mere administration, uden at der dermed opnås en informerende og
strategisk styringseffekt. Derfor synes det hensigtsmæssigt at fastsætte en midtvejsrapport og
en afsluttende rapport ved afslutningen af programmeringsperioden.

Ændringsforslag 40
Artikel 13, overskrift og stk. 1
Årsrapport fra Kommissionen

Rapport fra Kommissionen

1. For første gang i 2009 og derefter i
starten af hvert år forelægger
Kommissionen en årsrapport, der
sammenfatter den vigtigste udvikling og de
vigtigste tendenser og udfordringer i
forbindelse med gennemførelsen af de
nationale strategiplaner og EF's strategiske
retningslinjer. Denne rapport baseres på
Kommissionens analyse og vurdering af
medlemsstaternes sammenfattende
årsrapporter, jf. artikel 12, og alle andre
foreliggende oplysninger. Den skal
indeholde en redegørelse for de
foranstaltninger, som medlemsstaterne og
Kommissionen har truffet eller skal træffe
for at foretage en tilfredsstillende
opfølgning af rapportens konklusioner.

1. På grundlag af medlemsstaternes
rapporter forelægger Kommissionen i
2011 en sammenfattende rapport, der
sammenfatter den vigtigste udvikling og de
vigtigste tendenser og udfordringer i
forbindelse med gennemførelsen af de
nationale strategiplaner og EF's strategiske
retningslinjer. Denne rapport baseres på
Kommissionens analyse og vurdering af
medlemsstaternes sammenfattende
rapporter, jf. artikel 12, og alle andre
foreliggende oplysninger. Den skal
indeholde en redegørelse for de
foranstaltninger, som medlemsstaterne og
Kommissionen har truffet eller skal træffe
for at foretage en tilfredsstillende
opfølgning af rapportens konklusioner.

Ændringsforslag 41
Artikel 13, stk. 2
2. Kommissionens årsrapport sendes til
Rådet, Parlamentet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget.
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2. Kommissionens rapport sendes til
Rådet, Parlamentet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget.
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Ændringsforslag 42
Artikel 14, stk. 2
2. En medlemsstat kan enten forelægge et
samlet program for hele sit område eller et
program for hver region.

2. En medlemsstat kan enten forelægge et
nationalt program eller regionale
programmer eller en kombination af disse
to programtyper.

Begrundelse
Det drejer sig om at lade medlemsstaten have mulighed for beholde den programstruktur, den
skønner mest hensigtsmæssig ud fra sine behov under anvendelse af nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 43
Artikel 16
EF's bidrag til hvert af de tre mål, der er
nævnt i artikel 4, skal mindst omfatte 15 %
af fondens samlede bidrag til programmet
for prioriteret opgave I og III, jf.
henholdsvis afdeling I og III i kapitel I,
afsnit IV, og 25 % af fondens samlede
bidrag til programmet for prioriteret
opgave II, jf. afdeling II i kapitel I.

EF's bidrag til hvert af de tre mål, der er
nævnt i artikel 4, skal mindst omfatte 10 %
af fondens samlede bidrag til programmet
for prioriteret opgave I, jf. afdeling I i
kapitel I, afsnit IV, 20 % af fondens
samlede bidrag til programmet for
prioriteret opgave II, jf. afdeling II i kapitel
I, og 8 % af fondens samlede bidrag til
programmet for prioriteret opgave III, jf.
afdeling III i kapitel I.

Ændringsforslag 44
Artikel 18, stk. 1
1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne
tages op til fornyet gennemgang og tilpasses
i givet fald for den resterende del af perioden
på medlemsstatens eller Kommissionens
initiativ, efter at overvågningsudvalget har
givet sin godkendelse. Formålet med disse
revisioner er at tage hensyn til
evalueringsresultaterne og Kommissionens
årsrapporter, navnlig for at styrke eller
justere den fremgangsmåde, der anvendes
for at tage hensyn til EU's prioriteter.
Landdistriktsudviklingsprogrammerne
revideres efter behov, efter at den i artikel
92 nævnte LEADER-reserve er afsat.
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1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne
tages op til fornyet gennemgang og tilpasses
i givet fald for den resterende del af perioden
på medlemsstatens eller Kommissionens
initiativ, efter at overvågningsudvalget har
givet sin godkendelse. Formålet med disse
revisioner er at tage hensyn til
evalueringsresultaterne og Kommissionens
årsrapporter, navnlig for at styrke eller
justere den fremgangsmåde, der anvendes
for at tage hensyn til EU's prioriteter.
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Begrundelse
LEADER-programmet, der administreres af Kommissionen, har ikke brug for en reserve.
Kommissionens forvaltning af reserven har skabt alvorlige problemer, idet det har været
vanskeligt at gennemskue kriterierne for omfordelingen til andre strukturfonde. Desuden er
LEADER-satsen på 7 % et særdeles pænt beløb, som medlemsstaterne selv kan omfordele
mellem deres zoner og regioner, hvor lokale LEADER-programmer kan få øgede impulser i
form af innovative og integrerede foranstaltninger.

Ændringsforslag 45
Artikel 19, litra a , nr. v a (nyt)
va) hjælp til at give land- og skovbrugere
adgang til ledelsesekspertise
Begrundelse
Ud over at oprette vikartjenester er det vigtigt, at man kan hjælpe med at etablere alle former
for arbejdsgivergrupperinger inden for landbruget og ikke kun arbejdsgivergrupperinger med
henblik på vikarordninger. Endvidere bør der fortsat kunne bidrages til at oprette
skovbrugsforeninger for at hjælpe skovbrugerne med bedre at forvalte på en bæredygtig og
effektiv måde samt understøtte ikke økonomisk rentable operationer vedrørende fælles
ejendomsforvaltning. Desuden bør man give land- og skovbrugere lettere adgang til faglig
ledelsesekspertise og sikre dem den nødvendige tekniske bistand, herunder adgang til
undersøgelser og forsøg, teknologisk rådgivning og formidling af de tilsvarende resultater.

Ændringsforslag 46
Artikel 19, litra b, nr. i
i) modernisering af bedrifter

i) modernisering af bedrifter, inkl. de
mindste af disse
Begrundelse

De små bedrifter skal kunne få lettere adgang til hjælp til modernisering. Mange af disse
udvikler bæredygtige produktionsformer. I øvrigt skaber de ofte nye arbejdspladser.

Ændringsforslag 47
Artikel 19, litra b, nr. v b (nyt)
vb) eksperimentel udvikling
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Begrundelse
Foranstaltninger, der er udformet til både at omstrukturere og udvikle det finanspolitiske
potentiale og at fremme innovation, bør omfatte støtte til eksperimentel udvikling med henblik
på at finde frem til nye produkter, produktionsmetoder og teknologier og organisations- og
ledelsesmetoder eller at forbedre produkter, teknologier og metoder, der allerede er i
produktion eller i brug.

Ændringsforslag 48
Artikel 19, litra c, nr. i
i) bistand til landbrugerne, så de kan tilpasse
sig strenge normer baseret på EFlovgivningen

i) bistand til landbrugerne, så de kan tilpasse
sig strenge normer baseret på EFlovgivningen med henblik på en optimal
fødevaresikkerhed

Begrundelse
I forordningsforslaget nævner man slet ikke fødevaresikkerheden, som imidlertid er kilde til
normkrav fra Fællesskabets side. Derfor bør der mindes herom på dette sted.

Ændringsforslag 49
Artikel 19, litra c, litra ii)
ii) støtte til landbrugere, der deltager i
ordninger for fødevarekvalitet

ii) støtte til landbrugere og
producentsammenslutninger, der deltager i
ordninger for fødevarekvalitet

Ændringsforslag 50
Artikel 19, litra c, nr. iii a (nyt)
iiia) støtte til initiativer som f.eks. lokale
landbrugsmarkeder og lokale
indkøbsordninger baseret på
kvalitetsfødevarer

Ændringsforslag 51
Artikel 19, litra d, nr. i
i) støtte til semisubsistensbedrifter under
omstrukturering
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i) støtte til semisubsistensbedrifter under
omstrukturering i landdistrikter, bynære
områder og byområder
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Ændringsforslag 52
Artikel 21, stk. 1, indledning
1. Støtte i henhold til artikel 19, litra a), nr.
ii), ydes til personer, der:

1. Støtte i henhold til artikel 19, litra a), nr.
ii), er obligatorisk for medlemsstaterne og
regionerne og ydes til personer, der:

Begrundelse
Med indførelsen af obligatorisk etableringsstøtte i hele EU fra 2007 vil man kunne sikre, at
hver ung landmand, der fremover ønsker at etablere sig, takket være forretningsplanen vil
være nødsaget til at tænke alvorligt over, hvorledes man udvikler et landbrug med gode
indtægtsperspektiver og samtidig respekterer de strenge EU-normer. Obligatorisk
etableringsstøtte vil ikke blot skærpe nybegynderens forretningssans, men vil også give
samfundet en garanti for, at den offentlige støtte anvendes korrekt.

Ændringsforslag 53
Artikel 21, stk. 1, litra c
c) forelægger en forretningsplan for
udviklingen af deres landbrugsaktiviteter.

c) forelægger en passende forretningsplan
for udviklingen af deres bedrifts aktiviteter.
Inden for de første tre år efter etableringen
kontrolleres forretningsplanens
overholdelse med hensyn til dens
gennemførelse og fremskridt hermed.

Ændringsforslag 54
Artikel 21, stk. 2
2. Støtten ydes i form af en engangspræmie
op til det maksimumsbeløb, der er fastsat i
bilag I.

2. Støtten ydes i form af en engangspræmie
og/eller en rentegodtgørelse i forbindelse
med et lån med en kapitalværdi på højst
55.000 EUR.

Begrundelse
I juni 2003 blev etableringsstøtten til unge landmænd forhøjet med 5.000 EUR; støtten kunne
udbetales direkte inden for rammerne af en fleksibel ordning som et engangsbeløb (på op til
30.000 EUR) og en rentegodtgørelse (på op til 25.000 EUR). Kommissionen foreslår en
ændring af etableringsstøtten, der nu udbetales direkte som et engangsbeløb på 40.000 EUR.
Etableringsstøtten bør imidlertid styrkes i stedet for svækkes, og den fleksible støtteordning
bør bevares. Dette vil være en logisk følge af, at Rådet (landbrug) i juli 2003 som led i
beskæftigelsesstrategien krævede en forhøjelse af etableringsstøtten til unge landmænd og
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understregede, at de unge spiller en vigtig rolle som et middel til at fremme det nødvendige
generationsskifte inden for landbruget.

Ændringsforslag 55
Artikel 21, stk. 2 a (nyt)
2a. Med henblik på at understøtte
gennemførelsen af forretningsplanen, jf.
stk. 1, litra c), sørges der for en integreret
pakke foranstaltninger, der bidrager til den
unge bedrifts start og udviklingen i dens
aktiviteter. Pakken omfatter en eller flere
foranstaltninger fastlagt i denne
forordnings afsnit IV, så det bliver muligt
at finansiere flere operationer med sigte på
en eller flere prioriterede opgaver.
Ændringsforslag 56
Artikel 21, stk. 2 b (nyt)
2b. Alle nationale og regionale
programmer for landdistriktsudvikling skal
indeholde foranstaltninger til støtte for
etablering af unge landbrugere
Begrundelse
Støtten til unge landbrugere bør forstærkes for at sikre generationsskiftet, idet den
utilstrækkelige udskiftning er det største problem for europæisk landbrug.

Ændringsforslag 57
Artikel 21, stk. 2 c (nyt)
2c. Unge landmænd, der modtager støtte i
henhold til denne artikel, kan indrømmes
en frist på højst fem år efter etableringen til
at opfylde fællesskabsnormernes
betingelser eller mindstekravene i
forbindelse med støtte til modernisering af
bedriften, betalinger som kompensation for
naturbetingede ulemper i bjergområder og
betalinger for andre områder med ulemper
samt betalinger for miljøvenligt landbrug
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og til fremme af dyrevelfærden.
Begrundelse
Den fleksibilitet, der hidtil har ligget i muligheden for at vælge etableringsstøttens form som
enten præmie eller rentenedsættelse, har vist sig at være effektiv. Da vi ved, at de enkelte
medlemsstater har indført ordninger for etableringsstøtte til unge landmænd, bør denne
manøvremargin bevares. Loftet i bilaget gælder hver enkelt type støtte (40.000 EUR til
støttetildeling og 40.000 EUR til lån med rentenedsættelse).
Efter de gældende regler kan en ung landmand få en overgangsperiode på 5 år efter sin
etablering, inden kravene i henhold til de obligatoriske normer skal opfyldes. I denne periode
kan landmanden arbejde på at opfylde normerne og nyde godt af støtte til modernisering og
fortsat modtage støtte under anden søjle. Det drejer sig om at bibeholde betingelserne for de
unge landmænd under programmeringsperioden 2007-2013.

Ændringsforslag 58
Artikel 23, stk. 1, litra b a (nyt)
ba) for at hjælpe potentielle fremtidige
landbrugere og skovejere med at dække
omkostningerne ved udarbejdelsen af
forretningsplanen for udviklingen af deres
landbrugsaktiviteter.
Begrundelse
Hjælp til fremtidige landbrugere til dækning af omkostningerne ved anvendelse af
rådgivningstjenester i forbindelse med udarbejdelsen af forretningsplanen er påkrævet for at
sikre kvaliteten heraf, således at bedriften bliver bæredygtig, og de obligatoriske normer
opfyldes.
Ændringsforslag 59
Artikel 25, stk. 1, litra a
a) der generelt forbedrer bedriftens
resultater, og

a) der generelt forbedrer bedriftens
økonomiske og miljømæssige resultater, og

Ændringsforslag 60
Artikel 25, stk. 1, afsnit 1, litra a a (nyt)
aa) der skaber beskæftigelse, og
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Begrundelse
Lige som de øvrige aktiviteter skal landbruget bidrage til beskæftigelse og yde sit til
opfyldelsen af Lissabon-strategien om beskæftigelse.

Ændringsforslag 61
Artikel 26, overskrift
Forbedring af skovenes økonomiske værdi

Forbedring af skovenes økonomiske,
økologiske og sociale værdi

Begrundelse
Den økologiske bæredygtighed spiller fremover en vigtig rolle for konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 62
Artikel 26, stk. 1
1. Investeringsstøtte i henhold til artikel 19,
litra b), nr. ii), ydes til skove, der ejes af
privatpersoner eller sammenslutninger
heraf eller af kommuner eller
sammenslutninger heraf. Denne
begrænsning gælder ikke for subtropiske
skove og træbevoksede arealer på
Azorerne, på Madeira og i de franske
oversøiske departementer.

1. Investeringsstøtte i henhold til artikel 19,
litra b), nr. ii), ydes til skove, der ejes af
privatpersoner eller sammenslutninger
heraf eller af kommuner eller
sammenslutninger heraf. Denne
begrænsning gælder ikke for tropiske eller
subtropiske skove og træbevoksede arealer
på Azorerne, på Madeira og i de franske
oversøiske departementer samt i regioner i
EU's yderste periferi. Den ydes også til
etablering og strukturel styrkelse af
skovejersammenslutninger med henblik
på at bistå deres medlemmer med at
forvalte deres skove på bæredygtig og
effektiv vis..

Begrundelse
Den faglige tilføjelse "tropisk" er udelukkende for fuldstændighedens skyld.
Mobilisering af skovressourcer er for talrige EU-medlemsstater et afgørende spørgsmål til
sikring af træindustrien. Hvis ikke mobiliseringen lykkes, er skovbrugets og industriens
konkurrenceevne truet. Produktionen kan flyttes uden for EU. Mobiliseringsressourcerne
findes især i små skove. Skovejersammenslutninger er nøglen til at forøge anvendelsen.
Derfor er en målrettet støtte af udvikling af sammenslutninger inden for skovbrug også
nødvendig i fremtiden. Dette punkt skal derfor inddrages i forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 63
Artikel 26, stk. 2
2. Investeringerne skal være baseret på
skovforvaltningsplaner.

2. Investeringerne skal være baseret på
skovforvaltningsplaner for
skovbrugsbedrifter over en vis størrelse,
som medlemsstaterne fastlægger i deres
programmer.

Ændringsforslag 64
Artikel 27, stk. 1, litra a
a) der generelt forbedrer virksomhedens
resultater

a) der generelt forbedrer virksomhedens
økonomiske og miljømæssige resultater

Ændringsforslag 65
Artikel 27, stk. 2, afsnit 1
2. Støtten i henhold til stk. 1 ydes kun til
mikrovirksomheder og små virksomheder i
den betydning, der er anført i
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
Når det gælder skovbrugsproduktion, er
støtten begrænset til mikrovirksomheder.

2. Støtten i henhold til stk. 1 ydes til
mikrovirksomheder og små og mellemstore
virksomheder som defineret i
Kommissionens henstilling 2003/361/EF
samt til enhver form for
producentsammenslutning. Når det gælder
skovbrugsproduktion, er støtten begrænset
til mikrovirksomheder og små virksomheder
samt sammenslutninger af
mikrovirksomheder og små virksomheder.

Begrundelse
At begrænse størrelsen af de virksomheder, som kan modtage støtte til investeringer, der skal
forbedre primærproduktionens merværdi, er en alvorlig selvmodsigelse fra Kommissionens
side, ikke mindst fordi der inden for den fælles landbrugspolitik findes forskellige
instrumenter, som netop sigter på at fremme koncentrationen af producenter.
Ændringsforslag 66
Artikel 28
Støtte i henhold til artikel 19, litra b), nr.
iv), ydes navnlig for operationer, der skal
give adgang til landbrugs- og skovarealer,
og operationer for energiforsyning og
vandforvaltning.
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for energiforsyning og vandforvaltning
samt oprettelse og indretning af offentlige
centre, der yder teknisk støtte til
fødevaresektoren.
Begrundelse
Jordfordeling er et væsentligt udformningselement til strukturel forbedring af landbrugets
produktionsvilkår og skal kunne støttes som hidtil. Dette må ikke ske på bekostning af
landskabsbeskyttelsen.
Ændringsforslag 67
Artikel 31, stk. 1 a (nyt)
Støtten kan omfatte informations- og
markedsføringsaktiviteter med henblik på:
a) samarbejde, informationsudveksling
eller netværksdannelse mellem
landbrugere, forarbejdningsvirksomheder
og andre aktører inden for
landbrugsfødevarekæden
b) overførsel af know-how og bedste praksis
mellem landbrugere,
forarbejdningsvirksomheder og andre
aktører inden for landbrugsfødevarekæden
Begrundelse
Landbrugsfødevaresektorens effektivitet vil kunne forbedres med et tættere samarbejde
og/eller informationsudveksling mellem alle markedsaktører inden for
landbrugsfødevarekæden. Dette vil øge landbrugsfødevaresektorens muligheder for at hjælpe
Europa med at opfylde de mål, der blev opstillet på Det Europæiske Råds møde i Lissabon.

Ændringsforslag 68
Afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, overskrift
AREALFORVALTNING

FORBEDRING AF MILJØ OG
LANDSKAB
Begrundelse

"Arealforvaltning" er ikke en dækkende beskrivelse af målet for denne vigtige opgave.
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Ændringsforslag 69
Artikel 34, litra a, nr. iv
iv) betalinger for miljøvenligt landbrug og
dyrevelfærd

iv) betalinger for miljøvenligt landbrug og
dyrevelfærd samt foranstaltninger til
bevarelse og udnyttelse af landbrugets
genetiske mangfoldighed på de enkelte
bedrifter
Begrundelse

Bevarelsen af den genetiske mangfoldighed i skov- og landbrug samt økologisk landbrug er
en af fremtidsopgaverne i forbindelse med en økonomisk og økologisk bæredygtig
landdistriktsudvikling. Den hidtidige forordning om landdistriktsudvikling åbnede mulighed
for støtteforanstaltninger på dette område, så det blev muligt for landmændene at bevare og
bedre at udnytte landbrugets lokale sorter og husdyrracer.

Ændringsforslag 70
Artikel 34, litra a, nr. iv a (nyt)
iva) fremme af økologisk landbrug
Begrundelse
Bevarelsen af den genetiske mangfoldighed i skov- og landbrug samt økologisk landbrug er
en af fremtidsopgaverne i forbindelse med en økonomisk og økologisk bæredygtig
landdistriktsudvikling. Den hidtidige forordning om landdistriktsudvikling åbnede mulighed
for støtteforanstaltninger på dette område, så det blev muligt for landmændene at bevare og
bedre at udnytte landbrugets lokale sorter og husdyrracer.

Ændringsforslag 71
Artikel 34, litra b, nr. v
v) betalinger for miljøvenligt skovbrug

v) betalinger for miljøvenligt skovbrug samt
foranstaltninger til udnyttelse og bevarelse
af den genetiske mangfoldighed inden for
skovbruget
Begrundelse

Bevarelsen af den genetiske mangfoldighed i skov- og landbrug samt økologisk landbrug er
en af fremtidsopgaverne i forbindelse med en økonomisk og økologisk bæredygtig
landdistriktsudvikling.
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Ændringsforslag 72
Artikel 35, stk. 4
4. Over et minimumsareal pr. bedrift, som
skal angives i programmet, er betalingerne
degressive.

4. Over et minimumsareal pr. bedrift, som
skal angives i programmet, er betalingerne
degressive under hensyntagen til de
afgørende mål.

Begrundelse
Betalinger og deres degressive form i forhold til areal skal være i overensstemmelse med de
prioriterede mål. Udelukkende budgetmæssige motiver vil modarbejde den grundlæggende
idé med foranstaltningen.
Ændringsforslag 73
Artikel 36, stk. 1
Støtte i henhold til artikel 34, litra a), nr. iii),
ydes til landbrugerne på årsbasis pr. ha
udnyttet landbrugsareal for at kompensere
for omkostningerne og indkomsttabet som
følge af ulemper i de pågældende områder i
forbindelse med gennemførelsen af direktiv
79/409/EØF og 92/43/EØF.

Støtte i henhold til artikel 34, litra a), nr. iii),
ydes til landbrugerne på årsbasis pr. ha
udnyttet landbrugsareal for at kompensere
for omkostningerne og indkomsttabet som
følge af ulemper i de pågældende områder i
forbindelse med gennemførelsen af direktiv
79/409/EØF, 92/43/EØF og 2000/60/EF.

Begrundelse
En udvidelse af de støtteberettigede arealer med de områder, der har begrænsede muligheder
som følge af vandrammedirektivet, er konsekvent og nødvendig.

Ændringsforslag 74
Artikel 36, stk. 2
Støtten må ikke overstige de
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

Støtten må ikke overstige de
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
Støttebeløbet fastsættes permanent til 200
EUR pr. ha/år med mulighed for
forlængelse.
Begrundelse

Det er ikke logisk at lade støttebeløbene blive gradvist mindre, eftersom omkostningerne og
indkomsttabet er permanente faktorer, hvorfor kompensationen skal være permanent tænkt.
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Ændringsforslag 75
Artikel 37, stk. 3, afsnit 1
3. Betalinger for miljøvenligt landbrug og
dyrevelfærd ydes kun for forpligtelser, der er
mere vidtgående end de obligatoriske
normer i henhold til artikel 4 og 5 i og bilag
III og IV til Rådets forordning (EF) nr.
1782/2003 og andre obligatoriske normer,
der er fastsat i national lovgivning og anført
i programmet. Desuden skal landbrugere og
andre arealforvaltere, der indgår
miljøforpligtelser inden for landbruget,
overholde mindstekrav, hvad angår brug af
kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler,
som skal anføres i programmet.

3. Betalinger for miljøvenligt landbrug og
dyrevelfærd ydes kun for forpligtelser, der er
mere vidtgående end de obligatoriske
normer i henhold til artikel 4 og 5 i og bilag
III og IV til Rådets forordning (EF) nr.
1782/2003 og andre obligatoriske normer,
der er fastsat i national lovgivning og anført
i programmet.

Begrundelse
I forbindelse med den reform, der besluttedes i juni 2003, indførtes generelle betingelser for
støtten under den fælles landbrugspolitiks første søjle. For at skabe en bedre forståelse af og
større sammenhæng i forholdet mellem den fælles landbrugspolitiks to søjler bør man
anvende grundbetingelserne som tærskel for adgang til foranstaltningerne vedrørende
miljøvenligt landbrug. De specifikke fremmende ordninger har i forvejen bevist deres evne til
at muliggøre en effektiv opfyldelse af udviklingsmålene. Derfor er det i denne forbindelse
hensigtsmæssigt, at de foreslåede nye retningslinjer omfatter fremme af denne art. Det er
vigtigt, at støtteordningen for et miljøvenligt landbrug fortsat tilskynder landmændene til at
gøre et virkeligt arbejde i hele samfundets interesse ved at indføre eller videreføre
landbrugsdriftsmetoder, der lever op til de voksende krav om beskyttelse og forbedring af
miljøet, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske mangfoldighed samt de voksende
krav om bevarelse af det naturlige miljø og landskabet.

Ændringsforslag 76
Artikel 37, stk. 3, afsnit 2
Disse forpligtelser skal indgås for fem år.
Hvis det er nødvendigt og velbegrundet,
fastlægges der en længere periode efter
proceduren i artikel 95, stk. 2, for særlige
former for forpligtelser.
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Disse forpligtelser skal principielt indgås for
fem år. Hvis det er nødvendigt og
velbegrundet, fastlægges der en længere
periode på højst syv år for særlige former
for forpligtelser. I særlige, velbegrundede
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Begrundelse
Ved at gøre forpligtelsesperioden fleksibel kan man tage højde for særlige krav (f.eks.
tilpasning til programplanlægningsperioden, sporadiske forvaltnings- og
plejeforanstaltninger).

Ændringsforslag 77
Artikel 37, stk. 4, afsnit 1
4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal
dække ekstraomkostninger og indkomsttab
som følge af de indgåede forpligtelser. Om
nødvendigt kan de også dække
transaktionsomkostninger.

4. Betalingerne ydes på årsbasis. De
indeholder en ansporende komponent på
20 % til dækning af ekstraomkostninger og
indkomsttab som følge af de indgåede
forpligtelser.

Begrundelse
Den ansporende komponent på 20 %, således som den også tildeles i den igangværende
støtteperiode, er nødvendig, for at foranstaltningen bliver rigtig accepteret.
Transaktionsomkostningerne er alt for ubestemmelige.

Ændringsforslag 78
Artikel 37, stk. 4, afsnit 2
Modtagerne udvælges eventuelt ved udbud
efter resultatbaserede kriterier for økonomi,
miljø og dyrevelfærd.

Modtagerne udvælges eventuelt ved udbud
efter resultatbaserede kriterier for økonomi,
miljø, forbedring af sundhedsforhold og
dyrevelfærd.

Begrundelse
I lyset af den betydning, aftaler om miljøvenligt landbrug har for forvaltningen af
landdistrikterne, bør deltagelsen kunne fremmes gennem en forhøjelse af støtten. Kriterierne
for udvælgelse af støttemodtagere bør også omfatte spørgsmålet om forbedring af
sundhedsforhold.

Ændringsforslag 79
Artikel 38, litra b
b) investeringer på bedriften, som forøger
det pågældende Natura 2000-områdes
skønheds- og rekreationsværdi for
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b) investeringer, som forøger det
pågældende Natura 2000-områdes og andre
naturbeskyttelsesværdige områders
skønheds- og rekreationsværdi for
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offentligheden.

offentligheden.
Begrundelse

Investeringer i naturbeskyttelse er af stor betydning både i og uden for Natura 2000-områder.
På samme måde er de uundværlige uden for landbrugsbedrifterne. Investeringer i
naturbeskyttelse skal være lige støtteberettigede uafhængigt af, hvor de gennemføres.

Ændringsforslag 80
Artikel 41, stk. 3
3. Juletræer og hurtigtvoksende arter i kort
omdrift er udelukket fra støtte.

3. Juletræer, invasive og ikkehjemmehørende arter samt hurtigtvoksende
arter i kort omdrift er udelukket fra støtte.

Begrundelse
Nye skove, der ikke fremmer bestanden af vilde dyr og planter, skyder op på alpegræsgange,
græsstepper, i andre vigtige naturområder, der er opført i bilag I i direktivet om naturtyper
(92/43/EØF), og er en trussel mod det grundlag, der er taget udgangspunkt i ved udpegelsen
af NATURA 2000-områder. Det er derfor vigtigt, at en række krav opfyldes, inden der gives
tilladelse til skovrejsning på landbrugsjord og i andre områder. Gennemførelse af en behørig
miljøvurderingsundersøgelse ville være et af kravene.

Ændringsforslag 81
Artikel 43, stk. 1
Støtte i henhold til artikel 31, litra b), nr.
iv), ydes på årsbasis pr. ha skov til private
skovejere eller sammenslutninger heraf for
at kompensere for omkostninger, der følger
af restriktionerne på anvendelsen af skove
og andre træbevoksede arealer i forbindelse
med gennemførelsen af direktiv
79/409/EØF og 92/43/EØF i det
pågældende område.

Støtte i henhold til artikel 31, litra b), nr.
iv), ydes på årsbasis som et fast beløb pr.
ha skov til private skovejere eller
sammenslutninger heraf som led i
projekter for at kompensere for
omkostninger og indkomsttab, der følger
af restriktionerne på anvendelsen af skove
og andre træbevoksede arealer i forbindelse
med gennemførelsen af direktiv
79/409/EØF og 92/43/EØF i det
pågældende område.

Begrundelse
I forslaget til forordning er der kun planlagt årlige betalinger til godtgørelse for
forvaltningsproblemer, der tages ikke hensyn til indtægtstab. Principielt skal kompensationen
dog dække alle formueretlige ulemper, der opstår som følge af Natura 2000. Det skal
principielt også være muligt at få tilsvarende kompensation for begrænsninger i anvendelsen
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(f.eks. forekomst af dødt ved og spættetræer).
Støtte til skovbrugsforanstaltninger i henhold til denne artikel skal ikke udbetales som generel
hektarpræmie (rundhåndethed!), men skal garanteres som støtte som led i projekter - som
faste beløb pr. ha.

Ændringsforslag 82
Artikel 44, stk. 2, afsnit 1
2. Betalingerne skal dække
ekstraomkostningerne som følge af den
indgåede forpligtelse. De beregnes på
grundlag af de faktiske omkostninger.

2. Betalingerne beregnes på grundlag af de
normale evalueringsmetoder.

Begrundelse
Der findes allerede evalueringsmetoder, som almindeligvis anvendes til foranstaltninger og
anvendelsesbegrænsninger i kontrakter om miljøbeskyttelse. Disse må ikke undermineres af
en forordning!

Ændringsforslag 83
Artikel 46, litra b
b) der forøger det pågældende områdes
skønheds- eller rekreationsværdi for
offentligheden.

b) der forøger eller bevarer det pågældende
områdes skønheds- eller rekreationsværdi
for offentligheden.
Begrundelse

Talrige foranstaltninger tjener ikke til at forbedre, men bevare en gunstig tilstand (f.eks.
fornyet skovrejsning med løvtræer, kalktilførsel for at beskytte jordbunden). Ved hjælp af
tilføjelsen i litra b) skal disse foranstaltninger beholde deres støtteberettigelse.
Ændringsforslag 84
Artikel 47, stk. 1
1. I henhold til stk. 2, 3, 4 og 5 i denne
artikel udpeger medlemsstaterne de områder,
som kan komme i betragtning for de
betalinger, der omhandles i artikel 34, litra
a), nr. i), ii) og iii), og litra b), nr. i), iii), iv)
og vi).
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1. I henhold til stk. 2, 3, 4 og 5 i denne
artikel udpeger medlemsstaterne i
overensstemmelse med deres institutionelle
strukturer de områder, som kan komme i
betragtning for de betalinger, der omhandles
i artikel 34, litra a), nr. i), ii) og iii), og litra
b), nr. i), iii), iv) og vi). Hvad angår
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områder til en første skovrejsning,
bortfalder områdeudpegningen, når der
findes en specifik lovbestemt
godkendelsesprocedure.
Begrundelse
Områdeudpegningen er en bureaukratisk belastning, som kan undværes i forbindelse med
områder til skovrejsning. (Baden-Württembergs landbrugslov indeholder bestemmelser om
udpegning af aktionsområder af mindst samme kvalitet).

Ændringsforslag 85
Artikel 47, stk. 2, afsnit 1, litra a
a) højden over havet resulterer i meget
vanskelige klimaforhold, der afkorter
vækstperioden væsentligt

a) højden over havet eller beliggenhed på en
nordlig breddegrad resulterer i meget
vanskelige klimaforhold, der afkorter
vækstperioden væsentligt
Begrundelse

Meget vanskelige klimaforhold i bjergområder og i områder nord for 60. breddegrad er en
væsentlig ulempe for landbrug i disse områder. I begge områder er den gennemsnitlige
vækstperiode kortere end 180 dage, og et snedække i vintermånederne begrænser områdets
udnyttelsesgrad, samtidig med at produktionsomkostningerne er høje. Desuden er
temperatursvingningerne en klar naturlig ulempe i de pågældende områder.

Ændringsforslag 86
Artikel 47, stk. 2, afsnit 1, litra b a (nyt)
ba) befolkningen er lille eller i tilbagegang,
er i vidt omfang afhængig af landbrug og
risikerer at forsvinde helt, hvis
tilbagegangen øges, hvilket vil true de
berørte regioners sociale, økonomiske og
miljømæssige bæredygtighed
Begrundelse
Det bortfald af eksisterende støttekriterier, som Kommissionens forslag indebærer, kan
forårsage en udvandring fra visse udsatte områder. Faldende befolkningstal og arbejdsløshed
udgør en trussel mod deres sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, hvilket er de
grundlæggende kriterier for politikken for landdistriktsudvikling og omlægningen af
europæiske landbrug ud fra multifunktionelle retningslinjer.
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Ændringsforslag 87
Artikel 47, stk. 2, afsnit 1, litra b b (nyt)
bb) de er blandt de bjergområder og
ugunstigt stillede områder, som skal
udfases.
Begrundelse
Den bistand, som sådanne områder kunne opnå under de foregående ordninger, bør gradvis
udfases.

Ændringsforslag 88
Artikel 47, stk. 2, afsnit 2
Områder nord for den 62. breddegrad og
visse tilstødende områder skal betragtes som
bjergområder.

Områder nord for den 60. breddegrad og
visse tilstødende områder skal betragtes som
bjergområder.

Begrundelse
Meget vanskelige klimaforhold i bjergområder og i områder nord for 60. breddegrad er en
væsentlig ulempe for landbrug i disse områder. I begge områder er den gennemsnitlige
vækstperiode kortere end 180 dage, og vintersne begrænser områdets udnyttelsesgrad,
samtidig med at produktionsomkostningerne er høje. Desuden er temperatursvingningerne en
klar naturlig ulempe i de pågældende områder.

Ændringsforslag 89
Artikel 47, stk. 3, afsnit 1, litra b c (nyt)
bc) de er præget af en lille eller svindende
befolkning, som i vidt omfang er afhængig
af landbrug og risikerer at forsvinde helt,
hvis tilbagegangen øges, hvilket vil true de
berørte regioners sociale, økonomiske og
miljømæssige bæredygtighed.
Ændringsforslag 90
Artikel 47, stk. 3, afsnit 1, litra b d (nyt)
bd) de er blandt de bjergområder og
ugunstigt stillede områder, som skal
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udfases.
Begrundelse
Den bistand, som sådanne områder kunne opnå under de foregående ordninger, bør gradvis
udfases.

Ændringsforslag 91
Artikel 47, stk. 3, afsnit 3
Hvad angår områder, der er præget af
særlige ulemper, jf. første afsnit, litra b),
må de tilsammen ikke overstige 10 % af den
pågældende medlemsstats areal.

udgår

Begrundelse
Ved områdeudpegningen bør man tage landbrugets sammenligningstal i betragtning. Det
indeholder elementer som den almindelige jordbeskaffenhed, jordkvaliteten og klimatiske
betingelser, samt vanding af jorden og er derfor en egnet objektiv målestok.

Ændringsforslag 92
Artikel 47, stk. 3, afsnit 4
Medlemsstaterne afgrænser disse områder i
programmerne i henhold til særlige
bestemmelser, som skal fastlægges efter
proceduren i artikel 95, stk. 2.

I programmerne bekræfter medlemsstaterne
den eksisterende afgrænsning af disse
områder eller ændrer den i henhold til
særlige bestemmelser, som skal fastlægges
efter proceduren i artikel 95, stk. 2.

Begrundelse
I betragtning af hvor store problemer det umiddelbart ville volde at ændre på de eksisterende
ugunstigt stillede områder, vil det være mere hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne
mulighed for enten at bibeholde områderne i deres nuværende form eller at tilpasse dem lidt
alt efter behov.

Ændringsforslag 93
Artikel 47, stk. 5, afsnit 1
5. Områder, hvor skovrejsning er
hensigtsmæssig af hensyn til miljøet,
såsom beskyttelse mod erosion eller
RR\567033DA.doc
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hensigtsmæssig af hensyn til miljøet og
beskyttelse mod erosion, kommer i
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udvidelse af skovressourcerne for at
mindske klimaændringer, kommer i
betragtning for betalingerne i henhold til
artikel 34, litra b), nr. i) og iii).

betragtning for betalingerne i henhold til
artikel 34, litra b), nr. i) og iii). En
udvidelse af skovressourcerne for at
mindske klimaændringerne kommer ikke
i betragtning for disse betalinger.
Begrundelse

Omstruktureringen af landbruget medfører, at nogle arealer ikke længere dyrkes, og at der
som følge af den naturlige succession foretages beplantning med træer eller skovrejsning. En
første skovrejsning skal dog kun være mulig med "beskyttelse mod erosion" som begrundelse
for at sikre, at det traditionelle landskab "holdes åbent". Begrundelsen "for at mindske
klimaændringer" afvises udtrykkeligt, da al skovrejsning kan begrundes hermed. Fortrinsvis
skal problemer med forvaltning af eksisterende skove løses med støttepengene fra ELFUL, og
der skal ikke skabes nye skovarealer.

Ændringsforslag 94
Artikel 49, litra a, nr. i
i) fremme af diversificering til aktiviteter
uden for landbruget

i) fremme af diversificering til aktiviteter
uden for landbruget, herunder aktiviteter på
bedriften

Ændringsforslag 95
Artikel 49, litra a, nr. i a (nyt)
ia) indkomstdiversificering for dem, der er
beskæftiget i landbruget, via fremme af
lokal forædling, direkte markedsføring og
etablering af produkter med geografisk
oprindelsesbetegnelse og særlige
kvalitetskarakteristika
Begrundelse
Ved en diversificering af landdistrikternes økonomi må man også gøre brug af de produkter,
der i forvejen fremstilles på landet, men hvis merværdi for størstedelens vedkommende i
øjeblikket udnyttes andetsteds.

Ændringsforslag 96
Artikel 49, litra a, nr. ii
ii) støtte til oprettelse og udvikling af
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ii) støtte til oprettelse, genopstart,
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mikrovirksomheder for at fremme
iværksætterkulturen og udvikle den
økonomiske struktur

overtagelse og udvikling af
mikrovirksomheder og små virksomheder herunder familievirksomheder - for at
fremme iværksætterkulturen og udvikle den
økonomiske struktur

Ændringsforslag 97
Artikel 49, litra a, nr. iii
iii) fremme af turismen

iii) fremme af bæredygtig turisme

Ændringsforslag 98
Artikel 49, litra a, nr. iv
iv) beskyttelse, opgradering og forvaltning
af kulturarven for derved at bidrage til en
bæredygtig økonomisk udvikling

iv) beskyttelse, opgradering og forvaltning
af landdistrikternes arvegods (natur,
historie og kultur)

Begrundelse
Blandt de strategier for landdistriktsudvikling, der anvendes i forbindelse med LEADERmetoden, sigter en af de mest effektive på landdistrikternes arvegods i bredeste forstand. Det
drejer sig ikke kun om naturarven, men også den historiske og den kulturelle arv, som er
genstand for de aktiviteter, der udfoldes af landdistriktsudviklingsgrupperne.

Ændringsforslag 99
Artikel 49, litra a, nr. iv a (nyt)
iva) støtte til og fremme af kvinders
erhvervsaktiviteter i landdistrikterne
Begrundelse
Det er vigtigt at støtte kvinders deltagelse i landdistrikternes erhvervsliv. De spiller en
temmelig vigtig rolle i fornyelsen af livet i landdistrikterne, men må ofte kæmpe med
kønsspecifikke hindringer.

Ændringsforslag 100
Artikel 49, litra b, nr. ii
ii) renovering og udvikling af landsbyer;
bevarelse og opgradering af natur- og
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kulturværdien

kulturværdien, landskabsplejen og
naturbeskyttelsen
Begrundelse

Ved at tilføje landskabspleje og naturbeskyttelse sikrer man støttemulighed for de hidtidige
artikel 33-foranstaltninger (i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999). Sådan støtte er
yderst påkrævet, for at investeringer, jordkøb, plejeforanstaltninger samt udarbejdelse af
pleje- og udviklingsplaner kan gennemføres.

Ændringsforslag 101
Artikel 49, litra c
c) en foranstaltning for
erhvervsuddannelse af økonomiske aktører
inden for de områder, der er omfattet af
prioriteret opgave 3

udgår

Begrundelse
ELFUL må ikke bruges til at medfinansiere erhvervsuddannelse af koordinatorer og
økonomiske aktører med ansvar for foranstaltninger til landdistriktsudvikling. I henhold til
den nationale strategiplan skal sådanne programmer, bl.a. for uddannelse af ikkelandbrugere, medfinansieres af Den Europæiske Socialfond (ESF) eller, hvis de beregnet til
lokale administratorer, af LEADER-initiativet.

Ændringsforslag 102
Artikel 50
Modtageren efter artikel 49, litra a), nr. i),
kan enten være landbrugeren, hans eller
hendes ægtefælle eller et af deres børn.

Modtageren efter artikel 49, litra a), nr. i),
kan enten være landbrugeren, hans eller
hendes ægtefælle eller et af deres børn samt
andre personer, hvis indkomst afhænger
direkte af landbruget, dvs.
helårsbeskæftigede i landbruget eller i
landbrugstilknyttede sektorer.
Begrundelse

Diversificeringen af landbrugsindkomsterne bør også komme landbrugsafhængigt
beskæftigede til gode, da også disse rammes af strukturændringer og faldende indkomster i
landbruget.

PE 353.498v02-00

DA

44/98

RR\567033DA.doc

Ændringsforslag 103
Artikel 50 a (ny)
Artikel 50a
Fremme af markedsføringsforanstaltninger
Modtageren efter artikel 49, litra a), nr. ia),
kan enten være landbrugeren, hans eller
hendes ægtefælle eller et af deres børn.
Begrundelse
Ved en diversificering af landdistrikternes økonomi må man også gøre brug af de produkter,
der i forvejen fremstilles på landet, men hvis merværdi for størstedelens vedkommende i
øjeblikket udnyttes andetsteds.

Ændringsforslag 104
Artikel 51, overskrift
Støtte til oprettelse og udvikling af
virksomheder

Støtte til oprettelse, overtagelse og udvikling
af virksomheder

Ændringsforslag 105
Artikel 52, litra c a (nyt)
ca) oprettelse og modernisering af
infrastrukturer af mindre omfang for
turisme i landdistrikter.
Begrundelse
På nuværende tidspunkt består en stor del af arbejdet med at diversificere og fremme
turismen i at gennemførelse denne foranstaltning som svar på turisternes efterspørgsel.

Ændringsforslag 106
Artikel 53
Støtte i henhold til artikel 49, litra a), nr.
iv), ydes til aktioner for øget
miljøbevidsthed, fremme af turismen og
udarbejdelse af beskyttelses- og
forvaltningsplaner for Natura 2000områder og andre områder med høj
naturværdi.
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Begrundelse
Finansieringen af Natura 2000-foranstaltninger skal koncentreres om prioriteret opgave II,
og inden for den prioriterede opgave III skal støtten til økonomiske aktiviteter (diversificering
og tjenesteydelser) komme i første række.
Ændringsforslag 107
Artikel 56
Artikel 56

udgår

Erhvervsuddannelse
Støtte i henhold til artikel 49, litra c), ydes
ikke til kurser eller praktisk uddannelse,
der indgår i normale
uddannelsesprogrammer eller –systemer på
sekundærtrinnet eller derover.
Begrundelse
ELFUL må ikke bruges til at medfinansiere erhvervsuddannelse af koordinatorer med ansvar
for foranstaltninger til landdistriktsudvikling. I henhold til den nationale strategiplan skal
sådanne programmer, bl.a. for uddannelse af ikke-landbrugere, medfinansieres af Den
Europæiske Socialfond (ESF) eller, hvis de beregnet til lokale administratorer, af LEADERinitiativet.

Ændringsforslag 108
Artikel 60, litra a
a) områdebaserede programmer for
veldefinerede subregionale landdistrikter

a) områdebaserede programmer for
regionale landbrugsområder, herunder
ugunstigt stillede områder og
bjergområder, der skal udfases.
Begrundelse

LEADER-programmet bør udvide sit regionale planlægningsgrundlag til også at omfatte de i
artikel 47 omhandlede områder baseret på beskæftigelseskriterier, således at man ikke
allerede i udkastfasen udelukker landdistrikter fra dette initiativ, som er beregnet til at
fremme deres situation.

Ændringsforslag 109
Artikel 67, stk. 2, afsnit 1
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2. På medlemsstaternes initiativ kan fonden
for hvert landdistriktsudviklingsprogram
finansiere forberedelse, forvaltning,
overvågning, evaluering, information og
kontrol.

2. På medlemsstaternes initiativ kan fonden
for hvert landdistriktsudviklingsprogram og
for den nationale strategiplan finansiere
forberedelse, forvaltning, overvågning,
evaluering, information og kontrol.

Begrundelse
Med den foreslåede ændring vil der kunne finansieres teknisk bistand også i forbindelse med
den nationale strategiplan. Dette er af særlig betydning for medlemsstater med
regionsbaseret programmering, som ellers ikke ville have ressourcer til at gennemføre de
overvågnings-, kontrol-, evaluerings- og informationsaktiviteter, der er nødvendige for at
sikre en passende opfølgning af den strategi, der fastlægges i forordningen.

Ændringsforslag 110
Artikel 67, stk. 2, afsnit 2
Op til 4 % af det samlede beløb til hvert
program kan afsættes til disse
foranstaltninger.

Op til 2 % af det samlede beløb til hvert
program kan afsættes til disse
foranstaltninger.
Begrundelse

Det giver ingen mening at antage, at udgifterne til teknisk bistand vil stige, når formålet med
den nye forordning netop er en administrativ forenkling. Kommissionens forslag hænger ikke
sammen på dette punkt.

Ændringsforslag 111
Artikel 67, stk. 2, afsnit 3
Inden for den grænse, der er fastsat i
ovenstående afsnit, skal der i hvert program
afsættes et beløb til oprettelse og drift af det
nationale netværk for landdistrikterne, der
omhandles i artikel 69.

Inden for den grænse, der er fastsat i
ovenstående afsnit, skal der i hvert program
afsættes et beløb til oprettelse og drift af det
nationale netværk for landdistrikterne, der
omhandles i artikel 69, og til teknisk bistand
i forbindelse med den nationale
strategiplan.

Ændringsforslag 112
Artikel 68, stk. 1
I overensstemmelse med artikel 67, stk. 1,
oprettes der et europæisk netværk for
RR\567033DA.doc

I overensstemmelse med artikel 67, stk. 1,
oprettes der straks et europæisk netværk for
47/98

PE 353.498v02-00

DA

landdistriktsudvikling med henblik på
netværkssamarbejde mellem nationale
netværk, organisationer og administrationer,
der er involveret i landdistriktsudviklingen
på EF-plan.

landdistriktsudvikling med henblik på
netværkssamarbejde mellem nationale
netværk, økonomiske og sociale aktørers
repræsentative organisationer samt
administrationer, der er involveret i
landdistriktsudviklingen på EF-plan.

Ændringsforslag 113
Artikel 69, stk. 1
1. Hver medlemsstat opretter et nationalt
landdistriktsnetværk, der samler alle de
organisationer og administrationer, som er
involveret i landdistriktsudvikling.

1. Hver medlemsstat opretter straks et
nationalt landdistriktsnetværk, der samler
alle de økonomiske og sociale aktørers
repræsentative organisationer og alle de
administrationer, som er involveret i
landdistriktsudvikling.

Ændringsforslag 114
Artikel 70, stk. 1
1. De midler, der stilles til rådighed til
forpligtelser for fonden i perioden 2007–
2013, andrager 88,75 mia. EUR i 2004priser. Den årlige fordeling fremgår af
bilag II. Af disse midler koncentreres
mindst 31,3 mia. EUR i 2004-priser i
regioner, der er omfattet af
konvergensmålet.

1. De midler, der stilles til rådighed til
forpligtelser for fonden i perioden 2007–
2013, andrager 95,75 mia. EUR i 2004priser. Dette beløb er med det forbehold, at
det er foreneligt med de finansielle
overslag for perioden 2007-2013, og det
tilpasses i givet fald. Den årlige fordeling
fremgår af bilag II. Af disse midler
koncentreres mindst 31,3 mia. EUR i 2004priser i regioner, der er omfattet af
konvergensmålet.
Begrundelse

Finansieringen af Natura 2000 kræver en medfinansiering fra EU på ca. 3 mia. € om året,
hvoraf op til 1,5 mia. falder på ELFUL. Dette kræver en passende udvidelse af beløbet, hvis
det ikke findes hensigtsmæssigt at oprette et særligt finansieringsinstrument til Natura 2000.

Ændringsforslag 115
Artikel 70, stk. 2
3 % af de i stk. 1 nævnte midler, dvs. 2,66
mia. EUR i 2004-priser, henføres til den
reserve, der er fastsat i artikel 92.
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Ændringsforslag 116
Artikel 70, stk. 4 a (nyt)
4a. De beløb, der er nødvendige til
kompensation for
naturbeskyttelsesforanstaltninger som led i
Natura 2000, tilføjes på budgettet for
landdistriktsudvikling.
Begrundelse
Natura 2000 kan til dels integreres i landdistriktsudviklingen, såfremt der er tilstrækkelige
midler til rådighed hertil. I forbindelse med landdistriktsudviklingen skal der finansieres
kompensation til landmændene som betaling for nødvendige
naturbeskyttelsesforanstaltninger. Uden en forhøjelse af budgettet ville en sådan finansiering
sprænge ELFUL-forordningens rammer.

Ændringsforslag 117
Artikel 70, stk. 5, afsnit 1, indledning
5. Kommissionen foretager en første årlig
vejledende fordeling pr. medlemsstat af de i
stk. 1 nævnte beløb efter fradrag af de beløb,
der er angivet i stk. 2 og 3, baseret på
objektive kriterier og under hensyntagen til:

5. Kommissionen foretager en første årlig
vejledende fordeling pr. medlemsstat af de i
stk. 1 nævnte beløb efter fradrag af de beløb,
der er angivet i stk. 3, baseret på objektive
kriterier og under hensyntagen til:

Ændringsforslag 118
Artikel 70, stk. 5, afsnit 2
Kommissionen foretager i 2011 en revision
af de årlige tildelinger for 2012 og 2013
med henblik på fordelingen af det beløb,
der er nævnt i stk. 2.

udgår

Ændringsforslag 119
Artikel 70, stk. 6
6. Ud over de beløb, der er angivet i stk. 5,
tager medlemsstaterne ved
programmeringen hensyn til de beløb, der
opstår ved graduering, jf. artikel 12, stk. 2, i
forordning (EF) nr. …/…[finansiering af den
RR\567033DA.doc

6. Ud over de beløb, der er angivet i stk. 5,
tager medlemsstaterne ved
programmeringen hensyn til de beløb, der
opstår ved graduering, jf. artikel 12, stk. 2, i
forordning (EF) nr. …/…[finansiering af den
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fælles landbrugspolitik].

fælles landbrugspolitik]. Disse beløb vil
blive anvendt til projekter inden for de
prioriterede opgaver I og II, dog således at
betalinger til NATURA 2000 undtages
herfra.
Begrundelse

Betalingerne til NATURA 2000 skal på grund af deres særlige karakter adskilles fra de øvrige
betalinger.

Ændringsforslag 120
Artikel 71, stk. 1
1. I beslutningen om godkendelse af et
landdistriktsudviklingsprogram fastsættes
det maksimale bidrag fra fonden til hver
prioritet. I de relevante tilfælde skal
bevillingerne til de regioner, der er omfattet
af konvergensmålet, klart angives i
beslutningen.

1. I beslutningen om godkendelse af et
landdistriktsudviklingsprogram fastsættes
det maksimale bidrag fra fonden til hver
prioritet. I de relevante tilfælde skal
bevillingerne til de regioner, der er omfattet
af konvergensmålet, klart angives i
beslutningen, herunder de regioner, der er
berørt af den statistiske og naturlige effekt.

Begrundelse
Der er en vis grad af kompatibilitet mellem Kommissionens forslag til EU's
samhørighedspolitik og EU's politik til udvikling af landdistrikterne. Det samme gør sig
gældende for andre politikker, som f.eks. konkurrencepolitikken. Dette bør klart afspejle sig i
ELFUL-forordningen, som bør indeholde en særlig henvisning til regioner, der berøres af den
statistiske og naturlige effekt.

Ændringsforslag 121
Artikel 71, stk. 4
4. Uanset lofterne i stk. 3 kan fondens
bidrag forhøjes med fem procentpoint for
programmerne for regionerne i den yderste
periferi og for de mindre øer i Det Ægæiske
Hav.

4. Uanset lofterne i stk. 3 forhøjes fondens
bidrag op til 85 % af de støtteberettigede
offentlige udgifter til programmerne for
regionerne i den yderste periferi og for de
mindre øer i Det Ægæiske Hav.

Begrundelse
Sikring af parallelisme med artikel 26 i forslaget vedrørende strukturfondene.
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Ændringsforslag 122
Artikel 71, stk. 6, afsnit 2
Der må kun ydes bidrag fra fonden til en
operation under et enkelt
landdistriktsudviklingsprogram ad gangen.
Den må kun finansieres inden for en enkelt
prioriteret opgave i
landdistriktsudviklingsprogrammet.

Der må kun ydes bidrag fra fonden til en
operation under et enkelt
landdistriktsudviklingsprogram ad gangen.

Begrundelse
Den tekst, der udgår, medfører unødige hindringer for integrerede tiltag i forbindelse med
udviklingen af landdistrikterne.

Ændringsforslag 123
Artikel 72, stk. 3, afsnit 2, litra c
c) køb af jord for mere end 10 % af samtlige
støtteberettigede udgifter til den pågældende
operation.

c) køb af jord for mere end 10 % af samtlige
støtteberettigede udgifter til operationen,
medmindre en højere procentsats er fastsat
i det program, Kommissionen har
godkendt.

Begrundelse
Der er her tale om at overtage de nuværende regler for støtteberettigelse i forbindelse med
moms og køb af jord.

Ændringsforslag 124
Artikel 76, indledning og litra a
For hvert landdistriktsudviklingsprogram
udpeger medlemsstaten:

For hvert landdistriktsudviklingsprogram
udpeger medlemsstaten i overensstemmelse
med sin institutionelle struktur:

a) en forvaltningsmyndighed, som kan være
et offentligt eller privat nationalt, regionalt
eller lokalt organ eller medlemsstaten selv

a) en forvaltningsmyndighed, som kan være
et offentligt eller privat nationalt, regionalt
eller lokalt organ udpeget af medlemsstaten
i overensstemmelse med dens institutionelle
struktur eller medlemsstaten selv
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Begrundelse
Forordningen bør tage hensyn til nærhedsprincippet og den omstændighed, at kompetencen
vedrørende landdistriktsudvikling i nogle medlemsstater er uddelegeret og ikke udelukkende
ligger hos den centrale regering.
Ændringsforslag 125
Artikel 77, stk. 1, litra a
a) sørge for, at operationer udvælges til
finansiering efter de kriterier, der gælder for
landdistriktsudviklingsprogrammet, og at de
i hele gennemførelsesperioden opfylder EF's
og medlemsstaternes regler og er forenelige
med EF's politik

a) sørge for, at operationer udvælges til
finansiering efter de kriterier, der gælder for
landdistriktsudviklingsprogrammet, og at de
i hele gennemførelsesperioden opfylder EF's
og medlemsstaternes regler og er forenelige
med EF's politik. Disse EF-regler og
nationale regler skal straks finde
anvendelse, må ikke være overdrevent
strenge og bør tillade en grad af
fleksibilitet, der ikke strider mod de
generelle retningslinjer for denne
fællesskabspolitik

Ændringsforslag 126
Artikel 92
Artikel 92

udgår

EF-reserve til den prioriterede opgave
LEADER
1. Det beløb, der henlægges til reserven, jf.
artikel 70, stk. 2, skal anvendes til at styrke
LEADER-metodens gennemførelse i
programmerne.
2. LEADER-metodens gennemførelse
evalueres på grundlag af objektive kriterier,
herunder:
a) i hvilken grad LEADER-metoden
prioriteres
b) LEADER-metodens geografiske
rækkevidde
c) hvor langt gennemførelsen af den
prioriterede opgave LEADER er nået
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d) løftestangseffekten på privat kapital
e) resultaterne af midtvejsevalueringerne.

Ændringsforslag 127
Artikel 95, stk. 1
1. Kommissionen bistås af en komité for
udvikling af landdistrikterne (i det følgende
benævnt "komitéen").

1. Kommissionen bistås af en komité for
udvikling af landdistrikterne og en stående
skovbrugskomité (i det følgende benævnt
"komitéen").

Begrundelse
Skovbrugssektoren inddrages i programgennemførelsen, hvilket afspejler skovbrugets
betydning for udviklingen i landdistrikterne, og koordinationen af skovbrugsrelevante
aktiviteter på medlemsstatsplan og EU-plan forbedres.

Ændringsforslag 128
Artikel 98, stk. 2
2. Rådets direktiver og beslutninger om
fastsættelse og ændring af listerne over
ugunstigt stillede områder i henhold til
artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr.
950/97 ophæves.

udgår

Begrundelse
Den ophævelse af direktiver og beslutninger, der fastsættes i artikel 98, stk. 2, vil umiddelbart
skabe store problemer. Det ville være mere hensigtsmæssigt at undersøge spørgsmålet
grundigt og bibeholde listerne over ugunstigt stillede områder i deres nuværende form, mens
man afventer resultatet af sådanne undersøgelser.

Ændringsforslag 129
Bilag I, tabel- "Artikel 35, stk. 3", række 2 og 3
Højeste betaling for naturbetingede ulemper
- 250 - Pr. ha ULA

Højeste betaling for ulemper i bjergområder
og for områder med andre ulemper
- 250 - Pr. ha ULA

Højeste betaling for områder med andre
ulemper - 150 - Pr. ha ULA
RR\567033DA.doc
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BEGRUNDELSE
Indledning
Over halvdelen af befolkningen i EU-25 lever i landdistrikter, som tegner sig for 90 % af
området. Landbrug og skovbrug er de bærende piller for arealanvendelsen og forvaltningen af
naturressourcer og er samtidig grundlaget for økonomisk diversificering.
Landdistrikterne sakker bagud sammenlignet med byområderne, hvad et stort antal
socioøkonomiske parametre angår. Således har de en indkomst, der er lavere end
gennemsnittet, og er meget afhængige af primærsektoren. Arbejdsløsheden er større, og
adgangen til lukrativt betalte arbejdspladser og veludstyrede infrastrukturer (sygehuse,
apoteker, skolevæsen, videreuddannelsesinstitutioner osv.) og kulturtilbud som f.eks. teater
osv. er mindre. Landbrug og skovbrug står desuden over for problemet med at skulle forøge
deres produktivitet og fastholde deres konkurrenceevne i en stadigt skarpere konkurrence,
samtidig med at de skal leve op til de mange forskellige krav om bevarelse af natur og
landskaber og miljø- og naturbeskyttelse.
Landbrug og landdistrikter - skæbnefællesskab med fremtid kræver effektive synergier
for politikkerne
Den Europæiske Union har siden sin grundlæggelse udviklet fælles politikker inden for
vigtige samfundsøkonomiske områder til realisering af målsætninger for hele EU, især også
med hensyn til en afbalanceret udvikling og styrkelse af Unionens sammenhæng og
samhørighed. Den fælles landbrugspolitik er den mest intensive politik med regulering og et
finansieringssystem for hele EU. Den yder et væsentligt bidrag til samhørigheden.
Landdistrikterne i EU, som er markant præget af landbrug og skovbrug, har en stærk
kompetence i kraft af arealet. Disse regioner er områder, hvor der både leves og arbejdes, med
mangfoldige økonomiske, sociale og kulturelle netværk.
Landbrug og landdistrikter har en gensidig eksistentiel afhængighed, som der skal tages
hensyn til i de forskellige politikker med målet om en omfattende synergi. Landbrug og
skovbrug har uafhængigt af landdistrikternes regionale udviklingsstadie en grundlæggende
rolle med stor betydning for området. Produktionsfunktionen er i den sammenhæng en
nødvendig grundlæggende forudsætning for de mange forskellige ydelser i EU's
landbrugsmodel.
Attraktive landdistrikter er af grundlæggende betydning både for den fastboende befolkning
og for hele samfundet. Et afstemt samvirke mellem de forskellige politikker er nødvendigt for,
at de fremtidige grundlæggende strukturer for samfundsrelevante tjenesteydelser kan
udformes effektivt. Her indtager især de tekniske og sociale infrastrukturer en central rolle.
Med reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 indledtes varige ændringer, som har
konsekvenser for landbrugets strukturer på mellemlang og lang sigt. Bevarelse af
produktionen i de ugunstigt stillede områder har en stor strategisk betydning for et aktivt landog skovbrug. Specielle instrumenter til udvikling af landdistrikter (2. søjle) skal især fremme
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denne målsætning og sørge for en udligning af landbrugssystemets kulturelle funktion for
landområderne.
Som fortsættelse af diskussionen drøftedes de videre udviklingstrin for landbrugspolitikkens
anden søjle på konferencen i Salzburg den 12.-14. november 2003. Der blev fastlagt
adskillige programreferencepunkter:
-

Standardisering af finansieringen ved at oprette en fond for udvikling af landdistrikter
Forenkling ved hjælp af fælles programmeringsregler og fælles kontrolsystem
Styrkelse af partnerskabsprincippet og gennemgående anvendelse af nærhedsprincippet
Styrkelse af integrationstrækket ved politikken for landdistrikterne

Kommissionens forslag: mål, strategier, metode
Forslaget til en ny grundforordning (Rådets forordning) er baseret på den erkendelse, at
intensive reformer af markedspolitikken skal følges intensivt af udvikling af den anden søjle.
Det implicerer en forståelse for, at udviklingen af landdistrikterne ikke må skilles fra den
fælles landbrugspolitik, men at fælles komponenter eksisterer og skal bevares. Det er derfor
også en klar målsætning at skabe en tilstrækkelig sammenhæng mellem de to søjler.
De økonomiske rammebetingelser for land- og skovbrug kræver varige foranstaltninger til
forbedring af konkurrenceevnen for landbrugere og skovbrugere og en varig ydelsesrelateret
udligning af de samfundsrelevante funktioner inden for EU's landbrugsmodel. Derudover skal
der også tages hensyn den funktionelle sammenhæng mellem landbrug og landdistrikterne på
den måde, at der opnås synergivirkninger ved hjælp af passende instrumenter.
Kommissionen har på grundlag af resultaterne af Salzburg-konferencen formuleret tre
væsentlige mål som "opgaver" for den fremtidige politik for udvikling af landdistrikterne:




forbedring af landbrugets konkurrenceevne via støtte til omstrukturering,
forbedring af miljøet og landskabet via støtte til arealforvaltning,
forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og fremme af diversificeringen af den
økonomiske aktivitet via foranstaltninger, der både tager sigte på landbrugssektoren og
andre aktører i landdistrikterne.

Et EU-strategidokument for udvikling af landdistrikterne, som vil blive udarbejdet af
Kommissionen, skal sikre, at programmeringen af landdistriktsudviklingen fokuserer på EU's
prioriteter, og at der er komplementaritet med EU-politikken på andre områder. Dette
strategidokument skal danne grundlag for de nationale strategier og programmer for udvikling
af landdistrikterne.
For opgave 1, nemlig konkurrenceevnen inden for landbrug og skovbrug, vil vægten (med
henblik på omstrukturering) blive baseret på foranstaltninger for menneskelig og fysisk
kapital og afvikling af visse foranstaltninger, der for øjeblikket anvendes i de nye
medlemsstater.
Hvad angår strategien for opgave 2, miljø og arealforvaltning, er foranstaltninger for
miljøvenligt landbrug obligatoriske. Med hensyn til "ugunstigt stillede områder" fastlægges
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nye definitioner for afgrænsning af de mellemliggende områder (som til dels bygger på
socioøkonomiske data, der i mange tilfælde ikke længere er aktuelle). Den nye afgrænsning
skal bygge på jordens produktivitet og klimaforholdene på et ekstensivt landbrugs betydning
for arealforvaltningen.
Opgave 3 – forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og fremme af diversificeringen af
den økonomiske aktivitet skal overvejende gennemføres via lokale udviklingsstrategier på
subnationalt niveau. Disse skal enten udvikles i samarbejde mellem nationale, regionale og
lokale myndigheder eller efter en bottom up-tilgang af LEADER-typen (udvælgelse af de
bedste lokale udviklingsplaner, som er udarbejdet af lokale aktionsgrupper, der repræsenterer
et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor).
Kommissionen mener desuden, at hvert program bør omfatte en LEADER-opgave.
Planlagt finansiering Struktur, finansielle ressourcer, fordeling
Kommissionens forslag til udvikling af landdistrikter skal ses i sammenhæng med forslaget
KOM (2004) 0489, hvormed en nystrukturering af landbrugspolitikkens finansiering
efterstræbes. Finansieringen af udviklingen af landdistrikterne er hidtil blevet spist af med
ressourcer fra de to afdelinger af EUGFL, garanti og udvikling, forbundet af forskellige
finansieringsmodeller og forvaltningsprocedurer. Kommissionen foreslår nu at afvikle
finansieringen ved hjælp af en enkelt fond til udvikling af landdistrikterne for at forenkle
gennemførelse og forbedre åbenhed, sammenhæng og forvaltningssystem.
Kommissionen vil i perioden 2007-2013 stille 88,75 mia. € i 2004-priser fra EU-midlerne til
rådighed for EU-27 (inklusive Rumænien og Bulgarien), heraf 31,3 mia. € til regioner, der er
omfattet af konvergensmålet. EU-15-medlemsstaterne får desuden oveni de 6,69 mia. € i
2004-priser, som opstår ved obligatorisk graduering fra den første søjle.
Ny finansieringsramme 2007-2013 for landbrugsudgifter (i millioner € i 2004--priser)

1

Forpligtelsesbevillinger

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Udvikling

Bæredygtig beskæftigelse og
beskyttelse af naturresourcer
Den fælles landbrugspolitik1

56 015

57 180

57 900

58 115

57 980

57 850

57 825

57 805

3,20 %

54 279

55 259

55 908

56 054

55 859

55 666

55 853

55 497

2,24 %

Markedsrelaterede udgifter og
direkte støtte
Udvikling af landdistrikter

43 735

43 500

43 673

43 354

43 034

42 714

42 506

42 293

-3,30 %

10 544

11 759

12 235

12 700

12 825

12 952

13 077

13 205

25,24 %

Uden administrative udgifter, kilde: KOM (2004) 101

Stigningen i finansielle ressourcer kommer især de nye medlemsstater til gode.
Det er nødvendigt at drøfte de nuværende rammebetingelser for instrumentet til udvikling af
landdistrikterne med henblik på, hvor vægten skal lægges fremover, eftersom de finansielle
overslag heller ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag.
Kommentar til Kommissionens forslag
Ordføreren støtter samlet set Kommissionens forslag som et vigtigt bidrag til
videreudviklingen af politikken for EU's landdistrikter. Landbrugspolitikkens anden søjle skal
i endnu højere grad yde et bidrag til en bæredygtig udvikling af landbrug og skovbrug samt
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landdistrikterne og udbygges i den henseende. Følgende aspekter, som er forbundet med
forslaget, skal især fremhæves.
1.

Sammenfatning til en ramme for finansiering og programmering:

Sammenfatningen af de hidtidige finansieringsinstrumenter til en enkelt fond skal hilses
meget velkommen. Det kan forventes, at gennemførelsen af politikken for landdistrikterne
derigennem forenkles væsentligt. Samtidig bliver åbenheden og sammenhængen større. Der
kan desuden forventes forbedringer af finansieringssystem og kontroller. Den stærkere
strategiske udformning af udviklingspolitikken for landdistrikterne skal også hilses
velkommen.
2.

Finansielle ressourcer

De finansielle ressourcer til udviklingen af landdistrikterne afhænger af, om og hvordan Rådet
og Parlamentet bliver enige om de finansielle overslag 2007-2013. Kommissionens forslag til
udvikling af landdistrikterne er i overensstemmelse med forslaget til de finansielle overslag.
Selv når der tages højde for den procentmæssige stigning, er det af Kommissionen foreslåede
beløb sat lidt lavt i betragtning af de store udfordringer, som landbrugsreformen fra 2003
stiller til EU's landbrug, og det betydelige pres, som WTO lægger. Forøgelsen hænger nemlig
især sammen med udvidelsen. Samtidig kan det ses, at mekanismen til budgetdisciplin ved
direkte støtte (artikel 11 i forordning 1782/2003) allerede skal anvendes i 2007.
Uheldigvis overvejes for tiden nedskæringer i stedet for en forhøjelse af beløbet til udvikling
af landdistrikterne. En nedskæring vil dog forpurre den netop indledte landbrugsreform og
slutteligt også Lissabon-strategien. Dette skal Parlamentet klart modsætte sig.
De midler, der kommer fra graduering, skal principielt kun være til rådighed for prioriteret
opgave 1 og 2, da de stammer fra fradrag fra direkte støtte, der begrundes med
krydsoverensstemmelse, og derfor især skal være tilgængelige for landbrugere til tilsvarende
aktioner.
3.

Fordeling af foranstaltninger, der støttes, på "prioriterede opgaver"

Fordelingen af foranstaltninger, der støttes, på prioriterede opgaver skal principielt hilses
velkommen, men den må imidlertid ikke føre til, at indsatsen og omfordelingen af midler
mellem de prioriterede opgaver besværliggøres. Inden for de prioriterede opgaver er
ændringer ved foranstaltningerne ifølge forslaget mulige uden Kommissionens tilladelse. Det
er positivt og gør gennemførelsen af programmer lettere. Men det er også nødvendigt at give
tilstrækkeligt frihed til omfordeling mellem de prioriterede opgaver for at opnå fleksibel
gennemførelse.
Forslaget om at give hver af de tre prioriterede opgaver et minimumsbudget er problematisk.
Efter ordførerens opfattelse er f.eks. den foreslåede minimumshøjde for prioriteret opgave 1
og 3 nok for sat højt. Lande, som f.eks. hidtil har betalt over 70 % til aktioner inden for
prioriteret opgave 2, bliver nødt til at skære ned i disse udgifter. Disse minimumssatser synes
ikke gennemførlige hverken for en hensigtsmæssig subsidiaritet eller for nødvendigheden af
en vis kontinuitet i foranstaltningerne.
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4.

Anvendelsesområde

Kommissionens forslag til fremtidig støtte til udvikling af landdistrikterne omfatter - ligesom
i den aktuelle støtteperiode - hele landbrugets kerneområde. Dette er vigtigt, da
foranstaltningerne i den fælles landbrugspolitiks anden søjle er nødvendige for at supplere det
behov for tilpasning, som opstår ved gennemførelsen af reformen af den fælles
landbrugspolitik fra 2003 og de WTO-beslutninger om landbruget, som vedtages.
Programmet til udvikling af landdistrikterne som et supplerende element til den fælles
landbrugspolitik skal i fremtiden ikke kun være en programhensigt, men skal også, hvad de
konkrete foranstaltninger angår, videreudvikles til et virksomt politisk instrument. Denne
nødvendighed må dog ikke føre til, at andre politikker, især regionalpolitikken, ikke i
nødvendigt omfang beskæftiger sig med landdistrikterne. Tværtimod er det nødvendigt at
opnå en afstemt programmering, som tager hensyn til landdistrikternes givne strukturelle
forhold og muliggør varige, økonomiske og sociale perspektiver.
Forslaget til forordning indeholder også en række ledsagende instrumenter, og når det gælder
den egentlige programmering flere faser i processen til forskel den hidtidige fremgangsmåde.
En effektiv evaluering er ubestridt nødvendig, da de nødvendige korrektioner på den måde
kan erkendes og sættes i værk. I forslaget til forordning synes der dog at være en tydelig
overvægt af gennemførelsesinstrumenter inden for rapporteringssystemet, hvor effektiviteten
og indholdet kan betvivles.
Beskrivelsen af de foranstaltninger, der støttes, er formuleret noget mere åbent end i gældende
ret. Samlet får medlemsstaterne og regionerne derigennem mere spillerum til udformningen af
udviklingsprogrammer. I den sammenhæng er det dog vigtigt, at Kommissionen ved senere
godkendelse og gennemførelse af udviklingsprogrammerne udnytter forordningens spillerum
fuldt ud.
5.

Problemer og mulige forbedringer

Fordeling af midlerne mellem de prioriterede opgaver
De af Kommissionen foreslåede minimumsprocentdele for de prioriterede opgaver tager ikke
tilstrækkelig hensyn til de foreliggende oplysninger. Medlemsstaterne indskrænkes her i for
høj grad i deres afgørelser over deres prioriteter.
Natura 2000
Inddragelsen af Natura 2000 i forordningen udgør et væsentligt problem, når der ikke afsættes
yderligere midler. Til Natura 2000 forventes der ved et areal på 63 millioner ha udgifter for
gennemførelse (forvaltning af områderne) på 6,1 mia. € om året, som Fællesskabet skal
bidrage til via medfinansiering gennem fonden til udvikling af landdistrikterne. Her er der stor
fare for, at aktørerne vil fastlægge andre prioriteter, og at Natura 2000 ikke finansieres som
håbet, som det allerede har vist sig under den gældende forordning.
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Til prioriteret opgave 1
De fremtidige økonomiske rammebetingelser kræver en særlig iværksættelse af
foranstaltninger for den prioriterede opgave til forbedring af den vedvarende
konkurrenceevne. De forskellige standarder for produktion og afsætning og deres opfyldelse
skal særligt inddrages i overvejelserne. Det handler om især at udforme instrumentet for
investeringsstøtte til landbrugsbedrifter (modernisering af bedrifter) og i sammenhæng
hermed etableringsstøtten til unge landbrugere således, at der opnås vedvarende strukturelle
virkninger til sikring og udvikling af bedrifter, der kan overleve.
Begrænsningen inden for forarbejdning og afsætning til mikrovirksomheder og små
virksomheder er problematisk. Mange virksomheder inden for forarbejdning og afsætning,
som overvejende er mellemstore virksomheder, står for en væsentlig del af den økonomiske
dynamik og innovation i landdistrikterne, og de vil dermed ikke længere være
støtteberettigede.
Støtten til anvendelse af rådgivningstjenester skal også omfatte rådgivning til videregående
miljø- og naturbeskyttelsesydelser inden for landbruget og skal ikke kun begrænses til
rådgivning til EF's lovfæstede normer inden for miljø- og naturbeskyttelse.
Derudover kan der konstateres en begrænsning i støttemulighederne ved sammenligning med
artikel 33 i forordning 1257/1999 (henvisning 11), hvad der er betænkeligt. Jordfordeling,
herunder jordregulering, er f.eks. et vigtigt instrument til udvikling af landdistrikterne, som
går langt ud over den oprindelige målsætning om forbedring af landbrugsstrukturer.
Til prioriteret opgave 2
Forordningsforslagene til politikken for de ugunstigt stillede områder er grundlæggende et
diskussionsgrundlag. Især den absolutte tilknytning til naturrelaterede faktorer ved
afgrænsningen af ugunstigt stillede områder skal accepteres. Mens der for kategorien
bjergområder er planlagt en videreføring af områdekategorierne, skal der ved de andre
områdekategorier afvikles tilsvarende procedurer gennem det nye Udvalg om Udvikling af
Landdistrikterne. I den sammenhæng er spørgsmålet, efter hvilke regler den konkrete
afgrænsning af områderne skal ske, og hvorvidt en videreføring af den hidtidige
områdekategorisering er mulig.
Til prioriteret opgave 3
De foreslåede foranstaltninger til prioriteret opgave 3 er overordentligt mangfoldige og har
forskellige funktionelle sammenhænge med land- og skovbruget. Foranstaltninger fra
prioriteret opgave 3 er nødvendige for at opnå en afbalanceret politik for landdistrikterne med
tilsvarende synergier for landbruget og skovbruget. I denne sammenhæng er det vigtigt, at
programmet til udvikling af landdistrikterne ikke skal erstatte eksisterende politikker. Det
gælder især regionalpolitiske foranstaltninger, som ikke har nogen nævneværdig
sammenhæng med land- og skovbrug. Ikke mindst pga. de begrænsede finansielle
rammebetingelser skal der gives prioritet til de foranstaltninger, der støtter produktionen fra
land- og skovbrug og samlet øger deres levedygtighed.
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KORT BEGRUNDELSE
INDLEDNING
Efter reformen af første søjle i den fælles landbrugspolitik i 2003 vil der i den nye finansielle
programmeringsperiode først og fremmest blive fokuseret på udviklingen af landdistrikterne.
Et første vigtigt skridt er at sørge for, at finansieringen og programmeringen af
landdistriktsudviklingen finder sted inden for en og samme ramme, og dette er det primære
formål med Kommissionens forslag.
KOMMISSIONENS FORSLAG
Mål
På grundlag af konklusionerne fra konferencen i Salzburg i 2003 nævner Kommissionen tre
grundlæggende mål som "prioriterede opgaver" for den fremtidige politik for udvikling af
landdistrikterne:




forbedring af landbrugets konkurrenceevne via støtte til omstrukturering
forbedring af miljøet og landskabet via støtte til arealforvaltning
forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og fremme af diversificeringen af den
økonomiske aktivitet via foranstaltninger, der både tager sigte på landbrugssektoren og
andre aktører i landdistrikterne.

For prioriteret opgave 1: konkurrenceevnen inden for landbrug og skovbrug vil vægten (med
hensyn til omstrukturering) blive lagt på foranstaltninger for menneskelig og fysisk kapital, og
det vil gøre det muligt gradvis at afvikle visse foranstaltninger, der for øjeblikket anvendes i
de nye medlemsstater.
Hvad angår strategien for prioriteret opgave 2: miljø og arealforvaltning, er foranstaltninger
for miljøvenligt landbrug obligatoriske. Med hensyn til ugunstigt stillede områder skal der
fastlægges nye definitioner, når det gælder afgrænsningen af de mellemliggende områder
(som til dels bygger på socioøkonomiske data, der i mange tilfælde ikke længere er aktuelle).
Den nye afgrænsning skal baseres på jordens produktivitet og klimaforholdene og på et
ekstensivt landbrugs betydning for arealforvaltningen.
Prioriteret opgave 3: forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til
diversificering af den økonomiske aktivitet skal gennemføres navnlig via lokale
udviklingsstrategier på subnationalt niveau, dvs. strategier, som enten udvikles i et
samarbejde mellem nationale, regionale og lokale myndigheder eller efter en bottom uptilgang af LEADER-typen (udvælgelse af de bedste lokale udviklingsplaner, som er
udarbejdet af lokale aktionsgrupper, der repræsenterer et partnerskab mellem den offentlige
og den private sektor).
Kommissionen har også sørget for, at hvert program omfatter en LEADER-opgave.
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Finansiering
Finansieringen af politikken for udvikling af landdistrikterne er hidtil sket via begge sektioner
i EUGFL (garanti- og udviklingssektionen), hvortil kommer forskellige finansieringsmodeller
og administrative procedurer. For at forenkle gennemførelsen, øge gennemskueligheden og
styrke sammenhængen og den finansielle forvaltning foreslår Kommissionen nu, at
finansieringen sker via én fond for udvikling af landdistrikterne.
Med henblik herpå agter Kommissionen at stille 88,75 mia. EUR i EU-støtte til rådighed for
EU-27 (dvs. indbefattet Rumænien og Bulgarien) for perioden 2007-2013 i 2004-priser,
hvoraf 31,3 mia. EUR vil blive øremærket til "konvergensmål"-regioner. Obligatorisk
graduering fra første søjle vil give yderligere 6,69 mia. EUR i 2004-priser til EU-15.
Ny finansiel ramme for 2007-2013 for landbrugsudgifter (i mio. EUR i 2004-priser)
Forpligtelsesbevillinger
2006
2007
2008
Bæredygtig forvaltning og
56 015 57 180
57 900
beskyttelse af naturressourcer
1
Den fælles landbrugspolitik
54 279 55 259
55 908
Markedsrelaterede udgifter og
43 735 43 500
43 673
direkte betalinger
Udvikling af landdistrikterne
10 544 11 759
12 235
1. Omfatter ikke administrative udgifter; kilde: KOM (2004)0101

2009

2010

2011

2012

2013

Udvikling

58 115

57 980

57 850

57 825

57 805

3,20 %

56 054

55 859

55 666

55 853

55 497

2,24 %

43 354

43 034

42 714

42 506

42 293

-3,.30 %

12 700

12 825

12 952

13 077

13 205

25,24 %

Stigningen i bevillingerne kommer navnlig de nye medlemsstater til gode.
BEMÆRKNINGER
Det er klart, at omstruktureringen af den fælles landbrugspolitik må følges af en væsentlig
forøgelse af bevillingerne til udvikling af landdistrikterne for at afhjælpe problemerne i
forbindelse med beskæftigelsen og konkurrenceevnen i landdistrikterne. Ud fra denne
synsvinkel synes de bevillingsrammer, som Kommissionen har fastsat som værende til
rådighed til forpligtelser (artikel 70), at være meget stramme, navnlig når man tænker på de
store beløb, som kræves med henblik på en passende gennemførelse af Natura 2000. Mens
Kommissionens foreslåede strategi med at integrere Natura 2000 i fonden for udvikling af
landdistrikterne og strukturfondene er rosværdig, er der et klart behov for en juridisk bindende
mekanisme, der sikrer en passende bevillingsramme til Natura 2000. Udvalget om Landbrug
og Udvikling af Landdistrikter bør opfordres til at angive et referencebeløb for den del af
Natura 2000, der skal finansieres via ELFUL, og dette beløb bør øremærkes. Under alle
omstændigheder kan de nævnte tal kun betragtes som vejledende, indtil man når frem
til en afgørelse om de finansielle overslag.
Mere generelt synes det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte udgiftslofter for hver af de tre
prioriterede opgaver, navnlig da hverken Kommissionens strategiske retningslinjer for
udvikling af landdistrikterne eller medlemsstaternes nationale strategipapirer endnu
foreligger.
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ÆNDRINGSFORSLAG
Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Artikel 70, stk. 1

1. De midler, der stilles til rådighed til
forpligtelser for fonden i perioden 2007–
2013, andrager 88,75 mia. EUR i 2004priser. Den årlige fordeling fremgår af bilag
II. Af disse midler koncentreres mindst 31,3
mia. EUR i 2004-priser i regioner, der er
omfattet af konvergensmålet.

1. De midler, der stilles til rådighed til
forpligtelser for fonden i perioden 2007–
2013, andrager XXX mia. EUR i 2004priser. Den årlige fordeling fremgår af bilag
II. Af disse midler koncentreres mindst 31,3
mia. EUR i 2004-priser i regioner, der er
omfattet af konvergensmålet.

Begrundelse
Det samlede beløb, der er nævnt i stk. 1, skal betragtes som rent vejledende, indtil der er
truffet en afgørelse om de finansielle overslag for 2007-2013.
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KORT BEGRUNDELSE
Formålet med dette forslag er at styrke EU's politik for udvikling af landdistrikterne og
forenkle gennemførelsen heraf ved at erstatte de forskellige tidligere programmer for
udvikling af landdistrikterne med ét finansierings- og programmeringsinstrument, nemlig Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
Ordføreren hilser forslaget om at styrke udviklingen af landdistrikterne velkommen og mener,
at man i højere grad skal påskønne den rolle, udviklingen af landdistrikterne spiller i
forbindelse med at bidrage til en afbalanceret regional udvikling samt regional og national
vækst i forbindelse med Lissabon-processen og Göteborg-konklusionerne.
Det er positivt, at der tages skridt til at forenkle politikken for udvikling af landdistrikterne
ved at samle den under et enkelt finansierings- og programmeringsnetværk, men det skal
sikres, at forenklingsprocessen omfatter alle niveauer.
Gennemførelsen af politikken for udvikling af landdistrikterne kræver tilstrækkelig
finansiering, og enhver nedskæring i den planlagte støtte til udvikling af landdistrikterne vil
have en negativ effekt på landdistrikternes mulighed for at opnå økonomisk vækst og vil
dermed forhindre disse områder i at bidrage til Lissabon-processen.
Det er nødvendigt at huske på, at EU's landmænd konkurrerer på verdensmarkedet, hvor
nogle af vores konkurrenter ikke tillægger dyrevelfærd, sikkerhedsstandarder og miljø i
forbindelse med fødevareproduktion den samme værdi, som vi gør i EU. Derfor skal
udvikling af landdistrikterne tildeles tilstrækkelige økonomiske midler til at sikre, at
fødevareproduktionen sker i henhold til bæredygtige principper.
Opfordringen til at afholde høringer og muliggøre deltagelse af lokale aktører i forberedelsen
af strategier og politikker for udvikling af landdistrikterne hilses velkommen.
Ordføreren anbefaler både på nationalt plan og EU-plan at have en fleksibel tilgang til
udarbejdelsen af strategier for udvikling af landdistrikterne for at sikre, at lokale og regionale
programmer på passende vis kan fremme udviklingen af landdistrikterne ved hjælp af
skræddersyede initiativer, der er udarbejdet efter høring af lokale aktører.
Det er meget opmuntrende, at forslaget nævner diversificering af landdistrikternes økonomi
og livskvalitet i landdistrikterne som en af de tre prioriterede opgaver i den nye politik for
udvikling af landdistrikterne. Denne målsætning kan blive et lokomotiv for udviklingen i
mange landdistrikter og kan, hvis den implementeres korrekt, have en multiplikatoreffekt, der
fører til jobskabelse, diversificering af aktiviteter og merværdi for produkter, og kan fungere
som en skabelon for udvikling nedefra og op (bottom up-princippet). Der skal især fokuseres
på social kapital, særligt ungdomskapital, idet denne vil spille en væsentlig rolle for den
langsigtede, bæredygtige udvikling af landdistrikterne.
Politikken for udvikling af landdistrikterne skal, i kombination med regional- og
samhørighedspolitikkerne, støtte skabelse af bæredygtige job uden for landbruget, der ligger
inden for en rimelig pendlerafstand fra arbejdstagernes hjem.
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Det er prisværdigt, at hvert program indeholder en særlig LEADER-opgave til at finansiere
gennemførelsen af lokale udviklingsstrategier, der er udarbejdet af lokale udviklingsgrupper,
og som bygger på de tre tematiske opgaver. Men den resultatrelaterede reserve på 3 %, der er
afsat til LEADER, bør indgå i minimumsbevillingen til LEADER.
Minimumsbevillingen for hver af de tre opgaver afspejler en balance mellem de tre områder,
samtidig med at der stadig sikres tilstrækkelig fleksibilitet på lokalt, regionalt og nationalt
plan til at udarbejde programmer, der passer til lokale, regionale og nationale behov.
Desværre bliver der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til de mange mennesker, der forlader
landbruget hvert år, eller de personer, der er deltidsbeskæftiget inden for landbruget. Der skal
indføres passende muligheder for uddannelse og efteruddannelse for at gøre det muligt for
disse mennesker at få adgang til andre former for beskæftigelse i deres lokalområde.
Desuden er der bekymring for, at kriteriet for udpegningen af områder med naturbetingede
ulemper vil blive omdefineret, uden at der tages hensyn til de mange andre faktorer, der
bidrager til områdernes ugunstige situation, f.eks. placering i udkantsområder,
socioøkonomiske faktorer osv.
Det vil være en god idé at overveje at etablere en overgangsperiode til udfasning af støtte til
landmænd i områder, der ikke længere vil være støtteberettigede.
Desuden skal tilskud til skovrejsning, en reduktion af præmier til skovlandbrug og en
reduktion af tidsrummet for udbetaling af præmier håndteres med forsigtighed, idet disse
tiltag vil føre til et fald i nyplantning, idet skovbrug ikke længere vil blive betragtet som en
bæredygtig landbrugsaktivitet. Der vil også være andre følger, f.eks. arbejdsløshed i
skovbrugsindustrien, som vil være særligt alvorlig i landdistrikter, samt at mulighederne for
kulstofbinding går tabt osv.
Det er positivt, at der ydes kompensation til landmænd og skovejere/skovbestyrere for
indkomst, de har givet afkald på, og omkostninger, de er blevet påført, som følge af
gennemførelsen af lokale netværksaktiviteter. Ikke desto mindre er der behov for et
selvstændigt finansieringsinstrument for Natura 2000. Der er risiko for, at målsætningerne i
Natura 2000 ikke kan nås på grund af utilstrækkelig finansiering.
Endelig foreslår ordføreren, at andre af Fællesskabets politikker "landdistrikt-testes", dvs. at
det skal sikres, at de ikke er i strid med politikker for udvikling af landdistrikterne og på
passende vis aktivt fremmer målsætningerne for udvikling af landdistrikterne.
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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:
Kommissionens forslag1

Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6
(6) Aktiviteterne som led i Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne, i det følgende benævnt
"fonden", og de operationer, som den
bidrager til, bør stemme overens med EFpolitikken på andre områder og bør være i
overensstemmelse med hele EFlovgivningen.

Aktiviteterne som led i Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne, i det følgende benævnt
"fonden", og de operationer, som den
bidrager til, bør stemme overens med EFpolitikken på andre områder, især politikken
vedrørende socioøkonomisk og territorial
samhørighed for landdistrikter, og bør være
i overensstemmelse med hele EFlovgivningen.

Begrundelse
Strukturfondene beskæftiger sig med specifikke territoriale forhold i landdistrikterne. Det er
af største vigtighed at sikre overensstemmelse mellem disses strategisk planlægning og
ELFUL-interventionerne.
Ændringsforslag 2
Betragtning 7
(7) I sin indsats for udviklingen af
landdistrikterne sørger EF for at tilskynde til
at eliminere uligheder og fremme
ligestillingen mellem kvinder og mænd i
overensstemmelse med traktatens artikel 2
og 3.

(7) I sin indsats for udviklingen af
landdistrikterne sørger EF for at tilskynde til
at eliminere uligheder og fremme ikkeforskelsbehandling samt ligestillingen
mellem kvinder og mænd i
overensstemmelse med traktatens artikel 2
og 3.

Begrundelse
Princippet om ikke-forskelsbehandling har et bredere sigte end de rent kønsbaserede
kriterier. Alle former for forskelsbehandling skal tages i betragtning i overensstemmelse med
1

Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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traktatens artikel 13.
Ændringsforslag 3
Betragtning 8 a (ny)
(8a) Kulturel udvikling, det naturlige og
menneskeskabte miljøs kvalitet, livets
kvalitative og kulturelle dimension og
udvikling af bæredygtig turisme bidrager til
at gøre landdistrikter økonomisk og socialt
mere attraktive, for så vidt som disse
faktorer opmuntrer til skabelse af
bæredygtig beskæftigelse.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10
(10) Programmeringen af
landdistriktsudviklingen bør følge EF's og de
nationale prioriteter og komplementere EFpolitikken på andre områder, navnlig
markedspolitikken på landbrugsområdet,
samhørighedspolitikken og den fælles
fiskeripolitik.

(10) Programmeringen af
landdistriktsudviklingen bør følge EF's og de
nationale prioriteter og komplementere EFpolitikken på andre områder, navnlig
markedspolitikken på landbrugsområdet,
samhørighedspolitikken, politikkerne
vedrørende social integration, ikkeforskelsbehandling, fremme af lige
muligheder og den fælles fiskeripolitik.
Anvendelsen af ELFUL bør derfor bidrage
til at bevare en synergi mellem
konvergensmålet og målet om
konkurrenceevne i landdistrikter ved at
indbefatte tiltag inden for rammerne af
EFRU og ESF i strategiplanerne for
landdistrikterne. Der bør sikres
overensstemmelse på både
programmerings- og
gennemførelsesniveauet.

Ændringsforslag 5
Betragtning 30
(30) Støtte til særlige
arealforvaltningsmetoder vil kunne bidrage
til en bæredygtig udvikling ved at tilskynde
landbrugere og skovbrugere til at anvende
arealforvaltningsmetoder, der er forenelige
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(30) Støtte til særlige
arealforvaltningsmetoder vil kunne bidrage
til en bæredygtig udvikling ved at tilskynde
landbrugere og skovbrugere til at anvende
arealforvaltningsmetoder, der er forenelige
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med nødvendigheden af at bevare det
naturlige miljø og landskabet og beskytte og
forbedre naturressourcerne. Støtten vil
kunne bidrage til gennemførelsen af EU's
sjette miljøhandlingsprogram og
formandskabets konklusioner vedrørende
strategien for bæredygtig udvikling. Blandt
hovedpunkterne kan nævnes biodiversitet,
forvaltning af Natura 2000-områderne,
beskyttelse af vand og jordbund,
formindskelse af klimaændringer, herunder
reduktion af drivhusgasser, reduktion af
ammoniakemissioner og bæredygtig
anvendelse af pesticider.

med nødvendigheden af at bevare det
naturlige miljø og landskabet og beskytte og
forbedre naturressourcerne. Støtten vil
kunne bidrage til gennemførelsen af EU's
sjette miljøhandlingsprogram og
formandskabets konklusioner vedrørende
strategien for bæredygtig udvikling. Blandt
hovedpunkterne kan nævnes biodiversitet,
forvaltning af Natura 2000-områderne,
beskyttelse af vand og jordbund,
formindskelse af klimaændringer, herunder
reduktion af drivhusgasser, reduktion af
ammoniakemissioner og bæredygtig
anvendelse af pesticider. Natura 2000forvaltningsaktiviteter, der hverken kan
opnå støtte fra strukturfondene eller Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne, skal have støtte fra en
særlig EU-biodiversitetsfond som led i
Life+-forslaget.

Begrundelse
I sin beslutningen af 10. marts 2005 om finansiering af Natura 2000 mente EuropaParlamentet ikke, at bidraget fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne og strukturfondene var tilstrækkeligt til en forsvarlig medfinansiering af
Natura 2000 og insisterede derfor på, at der også skulle etableres en særlig fond til dette
formål inden for Life+-forslaget.
Ændringsforslag 6
Betragtning 43 a (ny)
(43a) Enhver revision af områders status
som ugunstigt stillet områder bør finde sted
i samråd med de berørte parter på
nationalt, regionalt og lokalt plan og bør
tage socioøkonomiske indikatorer i
betragtning.

Ændringsforslag 7
Betragtning 45
(45) Ændringer i landdistrikterne bør følges
op med bistand til at diversificere
landbrugsaktiviteterne i retning mod
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71/98

PE 353.498v02-00

DA

aktiviteter uden for landbruget og udvikle
sektorer uden for landbruget, fremme
beskæftigelsen, forbedre basale tjenester og
foretage investeringer, der gør
landdistrikterne mere attraktive, for at vende
udviklingen hen imod økonomisk og social
tilbagegang og affolkning af
landdistrikterne. Det er også påkrævet af
gøre en indsats for at forøge det
menneskelige potentiale.

aktiviteter uden for landbruget og udvikle
sektorer uden for landbruget, fremme
beskæftigelsen, forbedre basale tjenester og
foretage investeringer, der gør
landdistrikterne mere attraktive, for at vende
udviklingen hen imod økonomisk og social
tilbagegang og affolkning af
landdistrikterne. Ikke-landbrugsrelaterede
virksomheder som f.eks. håndværks- og
turistvirksomheder, lokale restauranter og
nystartede virksomheder uden for
landbrugssektoren er vigtige støtter for
økonomien i landdistrikter. Støtte til disse
virksomheder hindrer ikke blot affolkning
af landdistrikter, men styrker dem og er i
overensstemmelse med Lissabonmålsætningen og EU's prioritering af
vækst og jobskabelse. Det er også påkrævet
at gøre en indsats for at forøge det
menneskelige potentiale.

Begrundelse
I konklusionerne fra Salzburg-konferencen om udvikling af landdistrikterne (2003) anføres
det klart og korrekt, at udvikling af landdistrikter ikke længere kan baseres på landbrug
alene, og at diversificering både inden for og uden for landbrugssektoren er nødvendig for at
fremme leve- og bæredygtige landbosamfund. Denne konklusion understreges af Lissabonmålsætningen og EU's prioritet - vækst og job. Ændringsforslaget understreger vigtigheden af
aktører uden for landbruget i økonomien i landdistrikter og er i overensstemmelse med disse
prioriteter.

Ændringsforslag 8
Betragtning 55
(55) For at fremme en integreret og
innovativ fremgangsmåde bør 3 % af
bevillingerne til medlemsstaterne anbringes
i en EF-reserve, der er bestemt for
LEADER-metoden.

udgår

Begrundelse
Hvis der tilbageholdes en så væsentlig del af budgettet for LEADER-området, kan den
strategiske planlægning af programmet blive vanskeliggjort, ligesom der er risiko for, at
LEADER-programmerne tilskyndes til at prioritere kortsigtede, nemme løsninger på
bekostning af mere strategiske og bæredygtige mellem- og langsigtede initiativer.
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Ændringsforslag 9
Betragtning 56
(56) Ud over disse beløb må
medlemsstaterne tage hensyn til de beløb,
der fremkommer ved graduering, jf. artikel
12, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [om
finansiering af den fælles landbrugspolitik].

Ud over disse beløb må medlemsstaterne
tage hensyn til de beløb, der fremkommer
ved graduering, jf. artikel 12, stk. 2 i
forordning (EF) nr. .../... [om finansiering af
den fælles landbrugspolitik] og sikre, at de
anvendes til at understøtte
landdistriktudviklingspolitikken som
helhed.

Begrundelse
De beløb, der fremkommer ved graduering, skal tildeles den anden søjle for at gøre det muligt
at genskabe en balance mellem de midler, der tildeles landbrugere, og de midler, der tildeles
andre parter, der er involveret i landdistriktsudvikling. Hvis det eneste formål med
gradueringen (der altid indebærer administrative udgifter) var at fordele de midler, der
fremkommer herved, blandt de landbrugere, der har fået deres enkeltbetaling reduceret som
følge af selvsamme graduering, ville det være et åbent spørgsmål, om gradueringen havde
nogen værdi.
Ændringsforslag 10
Betragtning 60
(60) For at sikre, at fondens indsats bliver
effektiv og retfærdig og får bæredygtige
resultater, bør der foreligge bestemmelser,
som garanterer, at investeringer i
virksomheder får varig virkning, og at
fonden ikke udnyttes til at forvride
konkurrencen.

(60) For at sikre, at fondens indsats bliver
effektiv og retfærdig og får bæredygtige
resultater, bør der foreligge bestemmelser,
som garanterer, at investeringer i
virksomheder får varig virkning, og at
fonden ikke udnyttes til at forvride
konkurrencen; chartret om små
virksomheder (der blev vedtaget på Det
Europæiske Råds møde i Santa Maria De
Feira i 2000) skal følges.
Begrundelse

Vedtagelsen af det europæiske charter om små virksomheder har understreget det vigtige
bidrag, som små virksomheder yder til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i EU.
Sådanne virksomheder spiller en væsentlig rolle i revitaliseringen af landdistrikter og
skabelsen af samhørighed inden for disse distrikter.
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Ændringsforslag 11
Betragtning 66
66) EF-reserven til LEADER-metoden bør
fordeles på grundlag af, hvilke resultater
der er opnået med programmerne i denne
henseende. Kriterierne for fordelingen bør
fastsættes i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse
Se ændringsforslag 1.
Ændringsforslag 12
Artikel 3
Fonden skal bidrage til at fremme en
bæredygtig udvikling af landdistrikterne i
hele EF og skal komplementere den fælles
landbrugspolitiks markeds- og
indkomststøtte, samhørighedspolitikken og
den fælles fiskeripolitik.

Fonden skal bidrage til at fremme en
bæredygtig udvikling af landdistrikterne i
hele EF og til at hindre affolkning af
landdistrikter og skal komplementere den
fælles landbrugspolitiks markeds- og
indkomststøtte, samhørighedspolitikken,
politikkerne for social integration, ikkeforskelsbehandling og fremme af lige
muligheder og den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 1, litra c
c) at forbedre livskvaliteten i
landdistrikterne og tilskynde til
diversificering af den økonomiske aktivitet.

c) at forbedre livskvaliteten og den
kulturelle udvikling i landdistrikterne og
tilskynde til udvikling og diversificering af
den økonomiske aktivitet.

Begrundelse
Forbedring af livskvaliteten i landdistrikter opnås ikke alene ved at fremme nye økonomiske
aktiviteter. Det er vigtigt også at opmuntre til udvikling af de eksisterende økonomiske
aktiviteter.
Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 2
2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger
for, at bistanden fra fonden og
medlemsstaterne er i overensstemmelse med
EF's aktiviteter, politikker og prioriteter.
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2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger
for, at bistanden fra fonden og
medlemsstaterne er i overensstemmelse med
EF's aktiviteter, politikker og prioriteter.
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Bistanden fra fonden skal navnlig være i
overensstemmelse med målene for
økonomisk og social samhørighed og for
Den Europæiske Fiskerifond.

Bistanden fra fonden skal navnlig være i
overensstemmelse med målene for
økonomisk og social samhørighed og for
Den Europæiske Fiskerifond samt
miljøpolitikken.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 2
2. Bistanden fra fonden skal navnlig være i
overensstemmelse med målene for
økonomisk og social samhørighed og for
Den Europæiske Fiskerifond.

2. Bistanden fra fonden skal navnlig være i
overensstemmelse med målene for
økonomisk, social og territorial
samhørighed og for Den Europæiske
Fiskerifond.

Begrundelse
Den europæiske samhørighedspolitiks territorialaspekt bør nævnes.
Ændringsforslag 16
Artikel 7
Medlemsstaterne bærer ansvaret for at
gennemføre
landdistriktsudviklingsprogrammerne på det
rette territoriale niveau i overensstemmelse
med deres egne institutionelle forhold. Dette
ansvar udøves i overensstemmelse med
denne forordning.

Medlemsstaterne bærer ansvaret for at
gennemføre
landdistriktsudviklingsprogrammerne på det
rette territoriale niveau i overensstemmelse
med deres egne institutionelle forhold og
reglerne om nærhed som omhandlet i
traktaten om en forfatning for Europa.
Dette ansvar udøves i overensstemmelse
med denne forordning.

Begrundelse
Den nye europæiske forfatning, som Europa-Parlamentet har tilsluttet sig, understreger den
særlige rolle for de nationale parlamenter og regionerne. Det betyder, at de nationale
institutionelle forhold omfatter det skræddersyede samarbejde inden for den nationale,
regionale og lokale ramme.
Ændringsforslag 17
Artikel 8, overskrift
Ligestilling mellem mænd og kvinder
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Begrundelse
Sikrer overensstemmelse med den rådgivende ordførers ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 18
Artikel 8, stk. 1
Medlemsstaterne og Kommissionen
fremmer ligestilling mellem mænd og
kvinder på alle de forskellige stadier af
programgennemførelsen.

Medlemsstaterne og Kommissionen
fremmer ligestilling mellem mænd og
kvinder samt ikke-forskelsbehandling på de
områder, der er nævnt i traktatens artikel
13, på alle de forskellige stadier af
programgennemførelsen.
Begrundelse

Politikker for ikke-forskelsbehandling skal gælde alle områder, ikke bare køn.
Ændringsforslag 19
Artikel 11, stk. 1
1. Under hensyntagen til EF's strategiske
retningslinjer for udviklingen af
landdistrikterne forelægger medlemsstaterne
en national strategiplan, der indeholder
prioriteterne i fondens og den pågældende
medlemsstats indsats, specifikke mål,
bidraget fra fonden og de øvrige finansielle
ressourcer.

1. Under hensyntagen til regionale
myndigheders resultater, erfaringer og
evalueringer og regionernes og lokale
myndigheders bidrag samt EF's strategiske
retningslinjer for udviklingen af
landdistrikterne forelægger medlemsstaterne
en national strategiplan, der indeholder
prioriteterne i fondens, den pågældende
medlemsstats og de pågældende regioners
indsats, specifikke mål, bidraget fra fonden
og de øvrige finansielle ressourcer.

Begrundelse
Forordningen bør tage hensyn til nærhedsprincippet og den omstændighed, at kompetencen
vedrørende landdistriktsudvikling i nogle medlemsstater er uddelegeret og ikke udelukkende
ligger hos den centrale regering.

Ændringsforslag 20
Artikel 11, stk. 1
1. Under hensyntagen til EF's strategiske
retningslinjer for udviklingen af
landdistrikterne forelægger medlemsstaterne
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1. Under hensyntagen til regionale
myndigheders resultater, erfaringer og
evalueringer og regionernes og lokale
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en national strategiplan, der indeholder
prioriteterne i fondens og den pågældende
medlemsstats indsats, specifikke mål,
bidraget fra fonden og de øvrige finansielle
ressourcer.

myndigheders bidrag samt EF's strategiske
retningslinjer for udviklingen af
landdistrikterne forelægger medlemsstaterne
en national strategiplan, der indeholder
prioriteterne i fondens og den pågældende
medlemsstats indsats, specifikke mål,
bidraget fra fonden og de øvrige finansielle
ressourcer.

Begrundelse
Den nationale strategiplan bør afspejle erfaringerne med "multi-level governance" med
hensyn til landbrugssamfundet. Nærhed betyder her, at regionernes og de lokale
myndigheders erfaringer bør tages med i betragtning; i sidste ende bør tendenser til
renationalisering blokeres. Der er behov for en bottom-up-metode.
Ændringsforslag 21
Artikel 11, stk. 3, litra e
e) midlerne til samordning med den fælles
landbrugspolitiks øvrige instrumenter og
med samhørighedspolitikken

e) midlerne til samordning med den fælles
landbrugspolitiks øvrige instrumenter, med
Den Europæiske Fiskerifond, med LIFE+
og med samhørighedspolitikken

Ændringsforslag 22
Artikel 11, stk. 3, litra g a (nyt)
ga) en kort redegørelse for, hvordan planen
bidrager til social integration og ikkeforskelsbehandling
Begrundelse
Planen skal afspejle alle overordnede fællesskabsmålsætninger.
Ændringsforslag 23
Artikel 11a, stk. 2 a (nyt)
2a. Medlemsstater færdiggør disse opgaver
inden for et bestemt tidsrum, der er aftalt
med Kommissionen, for at forhindre
unødvendige forsinkelser i etableringen af
driftsprogrammet.
Begrundelse
Nogle medlemsstater og ministerier har unødvendigt forsinket etableringen af de forskellige
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mekanismer, som er påkrævet for gennemførelsen af finansieringsprogrammer. Dette har
skabt væsentlig belastning af forvaltningsmyndighedens evne til at opfylde
udgiftsmålsætninger. Medlemsstater og deres ministerier skal overholde en aftalt tidsplan for
etablering af programmet for at forhindre, at dette sker i fremtiden.
Ændringsforslag 24
Artikel 14, stk. 2
2. En medlemsstat kan enten forelægge et
samlet program for hele sit område eller et
program for hver region.

2. En medlemsstat kan enten forelægge et
samlet program for hele sit område eller et
program for hver region og kan endvidere
forelægge et nationalt program for visse
foranstaltninger og regionale programmer
for andre foranstaltninger, der skal være
skræddersyet til bestemte regioners særlige
sektorielle eller geografiske karakteristika.

Begrundelse
Den regel, der sikrer det største mulige udbytte af foranstaltninger til landdistriktsudvikling,
er den, der bør vedtages. Ifølge nærhedsprincippet skal foranstaltninger træffes på det
niveau, der vurderes som det mest hensigtsmæssige, idet der tages hensyn til den måde,
hvorpå beføjelser og ansvar organiseres og tildeles i hver enkelt EU-medlemsstat.
Ændringsforslag 25
Artikel 15, litra g
g) oplysninger om komplementariteten med
de foranstaltninger, der finansieres via den
fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter,
via samhørighedspolitikken og via Den
Europæiske Fiskerifond

g) oplysninger om komplementariteten med
de foranstaltninger, der finansieres via den
fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter,
via samhørighedspolitikken, via LIFE+ og
via Den Europæiske Fiskerifond

Ændringsforslag 26
Artikel 16
EF's bidrag til hvert af de tre mål, der er
nævnt i artikel 4, skal mindst omfatte 15 %
af fondens samlede bidrag til programmet
for prioriteret opgave I og III, jf. henholdsvis
afdeling I og III i kapitel I, afsnit IV, og
25 % af fondens samlede bidrag til
programmet for prioriteret opgave II, jf.
afdeling II i kapitel I.
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EF's bidrag til hvert af de tre mål, der er
nævnt i artikel 4, skal mindst omfatte 15 %
af fondens samlede bidrag til programmet
for prioriteret opgave I og III, jf. henholdsvis
afdeling I og III i kapitel I, afsnit IV, og
25 % af fondens samlede bidrag til
programmet for prioriteret opgave II, jf.
afdeling II i kapitel I. Denne balance
mellem de tre opgaver skal sikre, at den
multisektorielle og multifunktionelle
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metode, der er valgt af Kommissionen,
følges og sætte
landdistriktsudviklingspolitikken i stand til
at opfylde landdistrikternes behov.
Begrundelse
Ordlyden af den nye sætning skal understrege vigtigheden af den foreslåede tildeling af et
mindstebeløb til finansiering af de forskellige opgaver for at skabe en balance mellem den
sektorielle og den territoriale dimension og for at sikre, at landdistriktsudviklingspolitikken
ikke favoriserer landbruget.
Ændringsforslag 27
Artikel 17, stk. 1
1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne
udarbejdes af medlemsstaterne i snævert
samarbejde med de i artikel 6 nævnte
partnere.

1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne
udarbejdes af medlemsstaterne i snævert
samarbejde med de i artikel 6 nævnte
partnere. Den enkelte medlemsstat
udarbejder og offentliggør en høringsplan
og fremlægger derefter en rapport om
karakteren og resultaterne af
høringsprocessen, før der fremlægges
strategiplaner.
Begrundelse

Åbenhed omkring høringer er væsentlig, men resultatet af høringerne bør offentliggøres tids
nok til, at der kan træffes foranstaltninger i tilfælde af, at der konstateres uregelmæssigheder.
Ændringsforslag 28
Artikel 17, stk. 1
1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne
udarbejdes af medlemsstaterne i snævert
samarbejde med de i artikel 6 nævnte
partnere.

1. Landdistriktsudviklingsprogrammerne
udarbejdes af medlemsstaterne i
overensstemmelse med deres institutionelle
struktur og i snævert samarbejde med de i
artikel 6 nævnte partnere.
Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til nærhedsprincippet og den omstændighed, at kompetencen
vedrørende landdistriktsudvikling i nogle medlemsstater er uddelegeret og ikke udelukkende
ligger hos den centrale regering.
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Ændringsforslag 29
Artikel 19, litra b, nr. v a (nyt)
va) anvendelse af finansieringstekniske
instrumenter
Begrundelse
Foranstaltninger, der er udformet til både at omstrukturere og udvikle det finanspolitiske
potentiale og at fremme innovation, bør omfatte skabelse af finansieringstekniske
instrumenter som f.eks. venturekapitalfonde og andre former for flytbar kapital,
realkreditfonde samt garantifonde og gensidige garantifonde.
Ændringsforslag 30
Artikel 19, litra b, nr. v b (nyt)
vb) eksperimentel udvikling
Begrundelse
Foranstaltninger, der er udformet til både at omstrukturere og udvikle det finanspolitiske
potentiale og at fremme innovation, bør omfatte støtte til eksperimentel udvikling med henblik
på at finde frem til nye produkter, produktionsmetoder og teknologier og organisations- og
ledelsesmetoder eller at forbedre produkter, teknologier og metoder, der allerede er i
produktion eller i brug.

Ændringsforslag 31
Artikel 19, litra c, litra ii)
ii) støtte til landbrugere, der deltager i
ordninger for fødevarekvalitet

ii) støtte til landbrugere og
producentsammenslutninger, der deltager i
ordninger for fødevarekvalitet

Ændringsforslag 32
Artikel 19, litra c, litra iii)
iii) støtte til producentsammenslutninger til
informations- og markedsføringsaktiviter,
når det gælder produkter, der er omfattet af
ordninger for fødevarekvalitet;

iii) støtte til
kooperativer/producentsammenslutninger til
informations- og markedsføringsaktiviter,
når det gælder produkter, der er omfattet af
ordninger for fødevarekvalitet;

Begrundelse
Kooperativer spiller en omfattende og effektiv rolle i regionaludvikling, og denne rolle skal
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støttes.
Ændringsforslag 33
Artikel 19, litra c, nr. iii a (nyt)
iiia) støtte til initiativer som f.eks. lokale
landbrugsmarkeder og lokale
indkøbsordninger baseret på
fødevarekvalitet

Ændringsforslag 34
Artikel 21, stk. 1, litra c
c) forelægger en forretningsplan for
udviklingen af deres landbrugsaktiviteter.

c) forelægger en forretningsplan for
udviklingen af deres landbrugsaktiviteter,
inklusive eventuelle innovative initiativer.

Ændringsforslag 35
Artikel 22, stk. 2, afsnit 2, litra b b (nyt)
bb) skal være en person eller et kollektiv,
der overtager frigjort jord og anvender den
til formål uden for landbruget (overtager
uden for landbruget) som f.eks. skovbrug
eller skabelse af naturreservater på en
måde, som er forenelig med beskyttelse
eller forbedring af miljøets og naturens
kvalitet;
Begrundelse
Der skal tages højde for jord, der skal overdrages til personer eller organer, som ikke er
involveret i landbruget.
Ændringsforslag 36
Artikel 22, stk. 3, afsnit 1
3. Der må højst ydes støtte til
førtidspensionering i en periode på 10 år for
overdrageren og for arbejdstageren. Støtten
må ikke udbetales, efter at overdrageren er
fyldt 70 år, og efter at arbejdstageren har
nået normal pensionsalder.
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3. Der må højst ydes støtte til
førtidspensionering i en periode på 15 år for
overdrageren og for arbejdstageren. Støtten
må ikke udbetales, efter at overdrageren er
fyldt 75 år, og efter at arbejdstageren har
nået normal pensionsalder.
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Begrundelse
De nuværende vilkår vedrørende overdragerens alder (75 år) og støttens varighed (15 år) bør
forblive i kraft.
Ændringsforslag 37
Artikel 25, stk. 1, litra a
a) der generelt forbedrer bedriftens
resultater, og

a) der under anvendelse af innovative
produktionsmetoder eller på anden vis
generelt forbedrer bedriftens resultater, og

Ændringsforslag 38
Artikel 27, stk. 1, afsnit 2
Hvis investeringerne foretages for at opfylde
EF's normer, kan støtten kun ydes til de
investeringer, der foretages af
mikrovirksomheder som omhandlet i stk. 2
for at opfylde nyligt indførte EF-normer. I så
fald kan der bevilges en overgangsperiode
på højst 36 måneder til opfyldelse af normen
fra den dato, hvor normen bliver obligatorisk
for virksomhederne.

Hvis investeringerne foretages for at opfylde
EF's normer, kan støtten kun ydes til de
investeringer, der foretages af
mikrovirksomheder og små virksomheder
som defineret i Kommissionens henstilling
2003/361/EF, for at opfylde nyligt indførte
EF-normer. I så fald kan der bevilges en
overgangsperiode på højst 36 måneder til
opfyldelse af normen fra den dato, hvor
normen bliver obligatorisk for
virksomhederne.

Ændringsforslag 39
Artikel 27, stk. 2, afsnit 1
2. Støtten i henhold til stk. 1 ydes kun til
mikrovirksomheder og små virksomheder i
den betydning, der er anført i
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
Når det gælder skovbrugsproduktion, er
støtten begrænset til mikrovirksomheder.

udgår

Begrundelse
Støtte skal være til rådighed for alle virksomheder uanset deres størrelse og uanset den
pågældende investerings størrelse og type.
Ændringsforslag 40
Artikel 29, stk. 1, afsnit 2
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Disse normer skal nylig være indført i
national lovgivning og indebære nye
forpligtelser eller restriktioner i landbruget,
som har betydelig indvirkning på de typiske
driftsomkostninger, og som berører et
betydeligt antal landbrugere.

Disse normer skal nylig være indført i
national lovgivning og indebære nye
forpligtelser eller restriktioner i landbruget,
som har betydelig indvirkning på de typiske
driftsomkostninger.

Begrundelse
Hvad enten EF-lovgivningen berører "et betydeligt antal landbrugere" eller ej, bør
bestemmelsen om støtte for at hjælpe de landbrugere, der er berørt af en sådan lovgivning,
stadig gælde.
Ændringsforslag 41
Artikel 34, litra a, litra v a (nyt)
va) støtte til bevarelse af sjældne
husdyrracer i specifikke regioner.
Begrundelse
Et vigtigt tiltag af potentielt stor værdi i henseende til såvel miljøet som bevarelsen af de
pågældende racer.

Ændringsforslag 42
Artikel 37, stk. 4, afsnit 1 a) (ny)
Betalingerne kan forøges med 20 % i
ugunstigt stillede områder for at
opmuntre til deltagelse.
Begrundelse
Landbrugs- og miljøaftaler er vigtige for at få befolkningen til at tage ansvar for
landområderne, og det er af afgørende betydning konstant at opfordre til deltagelse i sådanne
aftaler.

Ændringsforslag 43
Artikel 39, stk. 2 a (nyt)
2a. Storstilede foranstaltninger til
skovrejsning, der fastlægges af
nationale eller regionale myndigheder
og foreslås i henhold til denne
RR\567033DA.doc
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underafdeling, skal underkastes en
VVM-vurdering med henblik på at sikre
deres overensstemmelse med
Fællesskabets miljøpolitik.

Ændringsforslag 44
Artikel 45, stk. 2 a og 2 b (nye)
2a. Betalinger foretages til landbrugere
med henblik på:
- at opretholde og forbedre skoves
økologiske stabilitet i områder, hvor disse
skoves økologiske og beskyttende funktion
er i offentlighedens interesse, og hvor
udgiften til foranstaltninger til at beskytte
og genskabe skovene er højere end den
fortjeneste, der opnås ved at udnytte dem,
- at bevare brandbælter ved hjælp af
landbrugsmæssige foranstaltninger.
2b. Den støtte, der henvises til i nr. 2a, skal
dække de faktiske udgifter til
foranstaltningerne og skal ydes på
forudsætning af, at de pågældende skove
udøver deres økologiske og beskyttende
funktion på et bæredygtigt grundlag, at de
foranstaltninger, der skal anvendes,
fastlægges i form af en kontrakt, og at
udgiften dertil samtidig specificeres.
Begrundelse
Foranstaltninger til forebyggelse af brande er yderst vigtige som et middel til at bevare
Europas skovarealer, der konstant formindskes. Landbrugere spiller en vigtig rolle i
forebyggelsen af skovbrande, og af denne grund bør den støtte, der er bestemt i forordning
1257/99, ikke blot sikres - den bør også præciseres for at gøre det muligt at dække de faktiske
udgifter til forebyggende foranstaltninger.
Ændringsforslag 45
Artikel 45, stk. 2 c (nyt)
Inden for seks måneder fra denne
forordnings ikrafttrædelsesdato forelægger
Kommissionen strategiske retningslinjer til
gennemførelse af de foranstaltninger til
forebyggelse af brande, der er fastsat heri
sammen med de forebyggende
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foranstaltninger, der er gennemført ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
nr. (...) om det finansielle instrument for
miljøet (LIFE+). Medlemsstaterne
udarbejder eller tilpasser på passende vis
nationale og/eller regionale programmer
med henblik på at optimere
foranstaltningerne til bekæmpelse af
brande.
Begrundelse
Forskellige sædvanlige brandforebyggelsesmålsætninger bør etableres for at optimere
bestræbelserne på at bekæmpe skovbrande i betragtning af, at sådanne brande ofte berører
mere end et land. Nationale og/eller regionale programmer bør udarbejdes, og eksisterende
programmer (der i visse tilfælde er forældede) bør opdateres, og de forskellige EFforordninger, hvori der er fastsat foranstaltninger til brandforebyggelse, bør klart
koordineres.
Ændringsforslag 46
Artikel 47, stk. 1
1. I henhold til stk. 2, 3, 4 og 5 i denne
artikel udpeger medlemsstaterne de områder,
som kan komme i betragtning for de
betalinger, der omhandles i artikel 34, litra
a), nr. i), ii) og iii), og litra b), nr. i), iii), iv)
og vi).

1. I henhold til stk. 2, 3, 4 og 5 i denne
artikel udpeger medlemsstaterne i
overensstemmelse med deres institutionelle
struktur de områder, som kan komme i
betragtning for de betalinger, der omhandles
i artikel 34, litra a), nr. i), ii) og iii) og litra
b), nr. i), iii) og vi).

Begrundelse
Forordningen bør tage hensyn til nærhedsprincippet og den omstændighed, at kompetencen
vedrørende landdistriktsudvikling i nogle medlemsstater er uddelegeret og ikke udelukkende
ligger hos den centrale regering.
Ændringsforslag 47
Artikel 47, stk. 3, litra b
b) de er præget af særlige ulemper, og
arealforvaltningen bør fortsætte for at bevare
eller forbedre miljøet, bevare landskabet og
opretholde turistpotentialet i området eller
for at beskytte kysten.
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b) de er præget af særlige ulemper (navnlig
menneskerelaterede ulemper som f.eks. lav
befolkningstæthed), og arealforvaltningen
bør fortsætte for at bevare eller forbedre
miljøet, bevare landskabet og opretholde
turistpotentialet i området eller for at
beskytte kysten.
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Ændringsforslag 48
Artikel 49, litra a, nr. i
i) fremme af diversificering til aktiviteter
uden for landbruget

i) fremme af diversificering til aktiviteter
uden for landbruget, herunder aktiviteter på
bedriften

Ændringsforslag 49
Artikel 49, litra a, nr. ii
ii) støtte til oprettelse og udvikling af
mikrovirksomheder for at fremme
iværksætterkulturen og udvikle den
økonomiske struktur

ii) støtte til oprettelse, genopstart og
udvikling af mikrovirksomheder og små
virksomheder - herunder
familievirksomheder - for at fremme
iværksætterkulturen og udvikle den
økonomiske struktur

Ændringsforslag 50
Artikel 49, litra a, nr. iii
iii) fremme af turismen

iii) fremme af bæredygtig turisme
Begrundelse

Mikrovirksomheder er for snæver en definition og begrænser unødigt omfanget af støtte. At
inkludere små virksomheder ville gøre det muligt at give støtte til virksomheder med op til 49
arbejdstagere. I landdistrikter anses en virksomhed af den art for at være en mellemstor
arbejdsgiver og kan være medvirkende til at stimulere den lokale og regionale økonomi.
Kommissionen arbejder sammen med aktører inden for turistbranchen hen imod en Agenda
21 for bæredygtig turisme. Af hensyn til overensstemmelse bør det derfor gøres klart, at EUmidler kun vil blive anvendt til at støtte bæredygtige turismeprojekter.

Ændringsforslag 51
Artikel 49, litra a), litra iv) a) (nyt)
iv) a) støtte til øget deltagelse af kvinder i
landøkonomien;
Begrundelse
Kvinder spiller en vigtig rolle i diversificeringen af landøkonomien, men de står ofte over for
specifikke problemer som f.eks. begrænset adgang til kapital. Med dette ændringsforslag
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gøres det muligt at støtte tiltag, der kan fjerne disse hindringer.
Ændringsforslag 52
Artikel 49, litra a), litra iv) b) (nyt)
iv) b) støtte til udvikling af
informationssamfundet.
Begrundelse
Informationssamfundet er afgørende for en diversificering af landøkonomien, men mange
landdistrikter har ikke adgang til bredbånd, satellitkommunikation osv. Denne bestemmelse
kan hjælpe med til at bygge bro over den digitale kløft og gøre landdistrikterne mere
attraktive for nye virksomheder og gøre det muligt for nuværende virksomheder at komme ind
på nye markeder og dermed sikre deres levedygtighed.
Ændringsforslag 53
Artikel 49, litra b, nr. i
i) basale tjenester for erhvervslivet og
befolkningen i landdistrikterne

basale tjenester for erhvervslivet og
befolkningen i landdistrikterne, herunder
transport og infrastruktur i
landdistrikterne, som f.eks. veje,
vandforsyning, affaldshåndtering og
energiforsyning, der skal fremmes
Begrundelse

Transport i tyndt befolkede områder er en basal tjeneste, der skal ydes støtte til i alle
programmer om udvikling af landdistrikterne. Uden en konkurrencedygtig infrastruktur kan
der ikke foregå en afbalanceret regionaludvikling og udvikling af landdistrikterne.
Ændringsforslag 54
Artikel 49, litra d
d) en foranstaltning for
kompetenceudvikling og iværksætterindsats
for at udarbejde og gennemføre en lokal
udviklingsstrategi.

d) en organisatorisk foranstaltning for
kompetenceudvikling og iværksætterindsats
til at fremme de aktiviteter, der er omtalt i
nr. a) og b) i denne artikel, for at udarbejde
og gennemføre en lokal udviklingsstrategi.

Begrundelse
Fremme af de aktiviteter, der er typiske for landøkonomien, og som øger livskvaliteten i
landdistrikter, bidrager til at sprede en bevidsthed om bedste praksis, tilvejebringer
fortjenester fra turisme og belønner dem, der er gået i gang med sådanne aktiviteter.
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Ændringsforslag 55
Artikel 51, overskrift
Støtte til oprettelse og udvikling af
virksomheder

Støtte til oprettelse, genopstart og udvikling
af virksomheder
Ændringsforslag 56
Artikel 52, litra c) a) (nyt)
c) a) specifik erhvervsuddannelse inden for
turisme på områder som f.eks.
kundeservice og produktudvikling.
Begrundelse

Landdistrikterne kan tilbyde en naturlig kulturarv og andre attraktioner. Men det lokale
turisterhvervs evne til at bruge disse attraktioner på en bæredygtig måde og give turister en
oplevelse af høj kvalitet bliver ofte hæmmet af mangelfuld service og/eller utilstrækkelig
produktudvikling. Artikel 56 henviser til "erhvervsuddannelse", men det er afgørende, at der i
turisttiltag henvises specifikt til uddannelse.
Ændringsforslag 57
Artikel 54
Støtte i henhold til artikel 49, litra b), nr. i),
ydes til oprettelse af basale tjenester for en
landsby eller gruppe af landsbyer og dermed
forbunden infrastruktur i mindre omfang.

Støtte i henhold til artikel 49, litra b), nr. i),
ydes til oprettelse af basale tjenester for en
landsby eller gruppe af landsbyer og dermed
forbunden infrastruktur i mindre omfang.
Afhængigt af behovene i det lokale område,
i den lokale befolkning og hos dem, der er
aktive i den socioøkonomiske sfære, kan en
sådan støtte tage form af pasningsfaciliteter
for små børn eller ældre, sociale lejeboliger
opført af lokale myndigheder, kulturcentre
og forbedringer i den offentlige transport
og infrastrukturen.

Begrundelse
Adgang til og forsyning med basale tjenester for den lokale befolkning og dem, der er aktive i
den socioøkonomiske sfære, er faktorer, der gør landdistrikter mere attraktive.
Ændringsforslag 58
Artikel 58
Foranstaltningerne i artikel 49 skal helst
gennemføres ved hjælp af lokale
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udviklingsstrategier.

udviklingsstrategier med aktiv inddragelse
af lokale myndigheder i alle faser.
Begrundelse

Den rådgivende ordførers begrundelse for sit ændringsforslag til dette stykke går ud på, at
der "ved at sikre aktiv deltagelse af de lokale myndigheder i ELFUL opnås en mere
omfattende og sammenhængende tilgang til udviklingen af mange landdistrikter", hvilket er
fuldstændig korrekt, men fordi de lokale myndigheder kender problemerne, de særlige
karakteristika og fordele i deres distrikter så godt, er det vigtigt, at deres ideer og viden også
tages i betragtning i planlægningsfasen.
Ændringsforslag 59
Artikel 60, litra a
a) områdebaserede programmer for
veldefinerede subregionale landdistrikter

a) områdebaserede programmer for
veldefinerede og hensigtsmæssige
subregionale landdistrikter
Begrundelse

Den områdebaserede tilgang til udviklingen af landdistrikter skal føres videre og skal gøre
det muligt at etablere egentlige områdebaserede udviklingsprojekter. Indsatsområdets
hensigtsmæssighed skal derfor påvises for så vidt angår fælles interesser og territorial
samhørighed.
Ændringsforslag 60
Artikel 61, stk. 1, litra b
b) de skal enten bestå af en gruppe, som
allerede kommer i betragtning for initiativer
henhørende under LEADER II eller
LEADER+, eller som opfylder kravene i
forbindelse med LEADER-metoden, eller
være en ny gruppe, der repræsenterer
partnere fra de forskellige lokalt baserede
socioøkonomiske sektorer i det pågældende
område. Når det gælder
beslutningstagningen, skal arbejdsmarkedets
parter og økonomiske
interesseorganisationer, som også skal
omfatte sammenslutninger i landbruget,
kvinder i landdistrikterne, unge og
foreninger, mindst udgøre 50 % af det lokale
partnerskab
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b) de skal enten bestå af en gruppe, som
allerede kommer i betragtning for initiativer
henhørende under LEADER II eller
LEADER+, eller som opfylder kravene i
forbindelse med LEADER-metoden, eller hvor der ikke er sådanne grupper - være en
ny gruppe, der repræsenterer partnere fra de
forskellige lokalt baserede socioøkonomiske
sektorer i det pågældende område; i sådanne
tilfælde skal den nye gruppe gøre brug af
den erfaring, som de andre lokale grupper,
der har gennemført LEADER II og
LEADER+-initiativer, har gjort. Når det
gælder beslutningstagningen, skal
arbejdsmarkedets parter og økonomiske
interesseorganisationer, som også skal
omfatte sammenslutninger i landbruget,
kvinder i landdistrikterne, unge og
foreninger, mindst udgøre 50 % af det lokale
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partnerskab
Begrundelse
Det er væsentligt at gøre brug af den erfaring, der er indsamlet på lokalt gruppeniveau, hvis
de nye programmer skal være vellykket.

Ændringsforslag 61
Artikel 67, stk. 2, afsnit 1
2. På medlemsstaternes initiativ kan fonden
for hvert landdistriktsudviklingsprogram
finansiere forberedelse, forvaltning,
overvågning, evaluering, information og
kontrol.

2. På medlemsstaternes initiativ kan fonden
for hvert landdistriktsudviklingsprogram
finansiere forberedelse, forvaltning,
overvågning, evaluering, information og
kontrol og støtte
partnerskabsmedlemmernes deltagelse heri,
især civile organisationer og ngo'er.

Begrundelse
Der er behov for at sikre, at civile organisationer og ngo'er deltager i driften af disse fonde.
Ændringsforslag 62
Artikel 68, stk. 1
I overensstemmelse med artikel 67, stk. 1,
oprettes der et europæisk netværk for
landdistriktsudvikling med henblik på
netværkssamarbejde mellem nationale
netværk, organisationer og administrationer,
der er involveret i landdistriktsudviklingen
på EF-plan.

I overensstemmelse med artikel 67, stk. 1,
oprettes der straks et europæisk netværk for
landdistriktsudvikling med henblik på
netværkssamarbejde mellem nationale
netværk, organisationer og administrationer,
der er involveret i landdistriktsudviklingen
på EF-plan.

Begrundelse
Der må ikke forekomme nogen gentagelse af forsinkelserne i den sidste
programmeringsperiode med hensyn til at etablere de mange nationale LEADER-netværk,
LEADER + og LEADER II.
Ændringsforslag 63
Artikel 69, overskrift
Nationale landdistriktsnetværk
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Begrundelse
Begrebet "landdistrikt" bør ikke fortolkes i en snæver landbrugsmæssig forstand, det bør
tydeliggøres, at der refereres til adskillige organisationer i landdistriktssektoren i bredere
forstand. Antallet af organisationer og administrationer, der er involveret i udvikling af
landdistrikter i hvert enkelt land kan være meget stort, hvilket kan betyde, at der er en risiko
for ineffektiv kommunikation. Det kunne derfor være mere effektivt, om de involverede parter
udpegede visse organisationer og administrationer til at repræsentere dem og således
forbedre den videre organisering af oplysninger.

Ændringsforslag 64
Artikel 69, stk. 1
1. Hver medlemsstat opretter et nationalt
landdistriktsnetværk, der samler alle de
organisationer og administrationer, som er
involveret i landdistriktsudvikling.

1. Hver medlemsstat opretter straks et
nationalt landdistriktsnetværk, der samler
alle de organisationer og administrationer,
som er involveret i landdistriktsudvikling.
Begrundelse

Der må ikke forekomme nogen gentagelse af forsinkelserne med hensyn til at etablere mange
af de nationale netværk.
Ændringsforslag 65
Artikel 72, stk. 3, afsnit 2, litra a
a) moms

a) moms, der godtgøres
Begrundelse

Momsudgifter, der ikke godtgøres, skal forblive støtteberettigede.
Ændringsforslag 66
Artikel 72, stk. 3, afsnit 2, litra c
c) køb af jord for mere end 10 % af samtlige
støtteberettigede udgifter til den pågældende
operation.

c) køb af jord for mere end 10 % af samtlige
støtteberettigede udgifter til den pågældende
operation, undtagen i tilfælde af
miljøbeskyttelsesoperationer og medmindre
en højere procentdel er fastsat i de
programmer, der er vedtaget af
Kommissionen.

Begrundelse
De nuværende betingelser, der gælder for støtteberettigelse ved køb af jord, skal forblive
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uændret.
Ændringsforslag 67
Artikel 76, indledning og litra a
For hvert landdistriktsudviklingsprogram
udpeger medlemsstaten:

For hvert landdistriktsudviklingsprogram
udpeger medlemsstaten i overensstemmelse
med sin institutionelle struktur:

a) en forvaltningsmyndighed, som kan være
et offentligt eller privat nationalt, regionalt
eller lokalt organ eller medlemsstaten selv

a) en forvaltningsmyndighed, som kan være
et offentligt eller privat nationalt, regionalt
eller lokalt organ udpeget af medlemsstaten
i overensstemmelse med dens institutionelle
struktur eller medlemsstaten selv

Begrundelse
Forordningen bør tage hensyn til nærhedsprincippet og den omstændighed, at kompetencen
vedrørende landdistriktsudvikling i nogle medlemsstater er uddelegeret og ikke udelukkende
ligger hos den centrale regering.
Ændringsforslag 68
Artikel 77, stk. 1, litra a
a) sørge for, at operationer udvælges til
finansiering efter de kriterier, der gælder for
landdistriktsudviklingsprogrammet, og at de
i hele gennemførelsesperioden opfylder EF's
og medlemsstaternes regler og er forenelige
med EF's politik

sørge for, at operationer udvælges til
finansiering efter de kriterier, der gælder for
landdistriktsudviklingsprogrammet, og at de
i hele gennemførelsesperioden opfylder EF's
og medlemsstaternes regler og er forenelige
med EF's politik; disse EF-regler og
nationale regler skal straks finde
anvendelse, må ikke være overdrevent
strenge og bør tillade en grad af
fleksibilitet, der ikke strider mod de
generelle retningslinjer for denne
fællesskabspolitik

Ændringsforslag 69
Artikel 80, stk. 2, litra a
a) den informerer potentielle modtagere,
erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets
parter, organer, der fremmer ligestilling
mellem mænd og kvinder, og de pågældende
ikke-statslige organisationer om de
muligheder, programmet byder på, og
reglerne for at få adgang til midler fra
fonden
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a) den informerer de lokale myndigheder,
potentielle modtagere,
erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets
parter, organer, der fremmer ligestilling
mellem mænd og kvinder, og de pågældende
ikke-statslige organisationer om de
muligheder, programmet byder på, og
reglerne for at få adgang til midler fra
92/98
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fonden

Ændringsforslag 70
Artikel 81, stk. 1, afsnit 3 a) (ny)
Der skal gøres enhver bestræbelse for at
sikre, at der i alle former for
dokumentation benyttes et enkelt og ligetil
sprog, så det sikres, at alle involverede i
overvågningsprocessen kan yde effektive
bidrag.
Begrundelse
Dette vil sikre en mere effektiv deltagelse og give overvågningsudvalgene bedre mulighed for
at bidrage til processen.
Ændringsforslag 71
Artikel 86, overskrift, stk. 1 og stk. 2, indledning
Årlig situationsrapport

Situationsrapport hvert andet år

1. Første gang i 2008 og derefter senest den
30. juni hvert år sender
forvaltningsmyndigheden Kommissionen en
situationsrapport om programmets
gennemførelse. Forvaltningsmyndigheden
sender Kommissionen en sidste
situationsrapport om programmets
gennemførelse senest den 30. juni 2016.

1. Første gang i 2008 og derefter senest den
30. juni hvert andet år sender
forvaltningsmyndigheden Kommissionen en
situationsrapport om programmets
gennemførelse. Forvaltningsmyndigheden
sender Kommissionen en sidste
situationsrapport om programmets
gennemførelse senest den 30. juni 2016.

2. Den årlige situationsrapport skal
indeholde følgende:

2. Situationsrapporten skal indeholde
følgende:

Ændringsforslag 72
Artikel 87, overskrift og stk. 1
Årlig gennemgang af programmer

Gennemgang af programmer hvert andet
år

1. Hvert år ved forelæggelsen af den årlige
situationsrapport gennemgår Kommissionen
og forvaltningsmyndigheden det foregående
års resultater efter procedurer, som skal
fastlægges efter aftale med den pågældende

1. I forbindelse med forelæggelsen af
situationsrapporten hvert andet år
gennemgår Kommissionen og
forvaltningsmyndigheden de foregående års
resultater efter procedurer, som skal
fastlægges efter aftale med den pågældende

RR\567033DA.doc

93/98

PE 353.498v02-00

DA

medlemsstat og forvaltningsmyndighed.

medlemsstat og forvaltningsmyndighed.

Ændringsforslag 73
Artikel 92
udgår

EF-reserve til den prioriterede opgave
LEADER
1. Det beløb, der henlægges til reserven, jf.
artikel 70, stk. 2, skal anvendes til at styrke
LEADER-metodens gennemførelse i
programmerne.
2. LEADER-metodens gennemførelse
evalueres på grundlag af objektive kriterier,
herunder:
a) i hvilken grad LEADER-metoden
prioriteres,
b) LEADER-metodens geografiske
rækkevidde,
c) hvor langt gennemførelsen af den
prioriterede opgave LEADER er nået
d) løftestangseffekten på privat kapital,
e) resultaterne af midtvejsevalueringerne.

Begrundelse
Den rådgivende ordfører støtter ikke oprettelsen af en reservefond for LEADER.
Ændringsforslag 74
Bilag I, tabel - "Artikel 26, stk. 3"
Intensitet af støtten til forbedring af
skovenes økonomiske værdi

Intensitet af støtten til forbedring af
skovenes økonomiske værdi

50 % - Af beløbet for de støtteberettigede
investeringer i områderne i henhold til
artikel 34, litra a), nr. i), ii) og iii)
40 % - Af beløbet for de støtteberettigede
investeringer i andre områder
75 % - Af beløbet for de støtteberettigede
investeringer i regionerne i den yderste
periferi

90 % - Af beløbet for de støtteberettigede
investeringer i områderne i henhold til
artikel 34, litra a), nr. i), ii) og iii)
80 % - Af beløbet for de støtteberettigede
investeringer i andre områder
100 % - af beløbet for de støtteberettigede
investeringer i regionerne i den yderste
periferi (distrikter nævnt i artikel 34, litra
a), nr. ia))

PE 353.498v02-00

DA

94/98

RR\567033DA.doc

Begrundelse
De nuværende støtteniveauer skal opretholdes.
Ændringsforslag 75
Bilag I, tabel - "Artikel 35, stk. 3"
 Laveste betaling for ulemper - € 25 - pr.
ha ULA
 Højeste betaling for naturbetingede
ulemper - € 250 - pr. ha ULA
 Højeste betaling for områder med andre
ulemper - € 150 - pr. ha ULA

 Laveste betaling for ulemper - € 25 - pr.
ha ULA
 Højeste betaling for ulemper - € 250 - pr.
ha ULA

Begrundelse
Det højeste betalingsbeløb bør ikke variere fra det ene område til det andet.
Ændringsforslag 76
Bilag I, tabel - "Artikel 40, stk. 4, artikel 41, stk. 4 og artikel 42, stk. 3"
Intensitet at støtten til
etableringsomkostninger

Intensitet at støtten til
etableringsomkostninger

50 % - Af de støtteberettigede omkostninger
i områderne i henhold til artikel 34, litra a),
nr. i), ii) og iii)
40 % - Af de støtteberettigede omkostninger
i andre områder
75 % - Af de støtteberettigede omkostninger
i regionerne i den yderste periferi

90 % - Af de støtteberettigede omkostninger
i områderne i henhold til artikel 34, litra a),
nr. i), ii) og iii)
80 %- Af de støtteberettigede omkostninger i
andre områder
100 % - af de støtteberettigede omkostninger
i regionerne i den yderste periferi (områder
nævnt i artikel 34, litra a), nr. ia))

Begrundelse
De nuværende støtteniveauer bør forblive uændret.
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