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Forslag til forordning 

Betragtning 51 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(51) Programmer for udvikling af 

landdistrikterne bør indeholde nyskabende 

foranstaltninger, der fremmer en 

ressourceeffektiv og produktiv 

landbrugssektor med lave emissioner med 

støtte fra EIP for produktivitet og 

bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 

mod at fremme en hurtigere og mere 

omfattende gennemførelse af innovative 

løsninger i praksis. EIP bør skabe 

merværdi ved at styrke anvendelsen og 

effektiviteten af innovationsrelaterede 

instrumenter og øge synergierne mellem 

dem. EIP bør udfylde huller ved at 

sammenknytte forskning og praktisk 

landbrug bedre. 

(51) Programmer for udvikling af 

landdistrikterne bør indeholde nyskabende 

foranstaltninger, der fremmer en 

ressourceeffektiv og agro-økologisk 

landbrugssektor med lave emissioner med 

støtte fra EIP til produktivitet og 

bæredygtighed i landbruget, herunder 

social innovation og sociale fremskridt. 

EIP bør sigte mod at fremme en retfærdig, 

tilgængelig, hurtigere og mere omfattende 

gennemførelse af innovative løsninger i 

praksis. EIP bør skabe merværdi ved at 

styrke anvendelsen og effektiviteten af 

samt lige adgang til innovationsrelaterede 

instrumenter (herunder agro-økologisk og 

social innovation) og øge synergierne 

mellem dem. EIP bør udfylde huller ved at 

sammenknytte forskning og praktisk 

landbrug bedre med henblik på at 

imødekomme borgernes krav om sikre, 

sunde og nærende fødevarer samt bredere 

aspekter af udvikling af landdistrikter, 

såsom boliger, infrastruktur og tjenester i 

landdistrikter. Dets fokus bør være på 

agro-økologiske landbrugspraksisser med 

lavt input, forskning og innovation styret 

af landbrugere samt på social innovation i 

udvikling af landdistrikter. 

Or. fr 
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Artikel 4 – nr. 1-3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) landbrugets konkurrenceevne  1) landbrugsbedrifternes økonomiske 

levedygtighed 

 1a) fremme og valorisering af små og 

mellemstore landbrug, kooperativer og 

familielandbrug samt bekæmpelse af den 

økonomiske og sociale nedgang i og 

afvandringen fra landdistrikterne  

2) bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer og klimatiltag 

2) bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer, foranstaltninger til 

nedbringelse af den globale opvarmning 

3) en afbalanceret territorial udvikling af 

landdistrikterne.  

3) en afbalanceret territorial udvikling af 

landdistrikterne 

 3a) skabelse og bevarelse af 

arbejdspladser i landdistrikterne.  

Or. fr 



 

AM\1009972DA.doc  PE519.385v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.11.2013 A7-0361/6 

Ændringsforslag  6 

Patrick Le Hyaric, Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Henin, Paul Murphy, Maria Matias, Alda Sousa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-prioriteter for udvikling af 

landdistrikterne  

EU-prioriteter for udvikling af 

landdistrikterne  

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af 

landdistrikterne, som bidrager til Europa 

2020-strategien for intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst, forfølges gennem 

følgende seks EU-prioriteter for udvikling 

af landdistrikterne, der refererer til de 

relevante tematiske mål i FSR: 

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af 

landdistrikterne, som bidrager til Europa 

2020-strategien for intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst, forfølges gennem 

følgende seks EU-prioriteter for udvikling 

af landdistrikterne, der refererer til de 

relevante tematiske mål i FSR:  

1) fremme af vidensoverførsel og 

innovation inden for landbrug, skovbrug og 

landdistrikter med fokus på følgende 

områder:  

1) fremme af vidensoverførsel og 

innovation inden for landbrug, skovbrug og 

landdistrikter med fokus på følgende 

områder:  

a) fremme af innovation og vidensbasen i 

landdistrikterne  

a) fremme af innovation og vidensbasen i 

landdistrikterne  

b) styrkelse af forbindelserne mellem 

landbrug og skovbrug samt forskning og 

innovation  

b) styrkelse af forbindelserne mellem 

landbrug og skovbrug samt forskning og 

innovation  

c) fremme af livslang læring og 

erhvervsuddannelse inden for landbrug og 

skovbrug 

c) fremme af livslang læring og 

erhvervsuddannelse inden for landbrug og 

skovbrug  

 ca) investering i de lokale infrastrukturer 

og styrkelse heraf inden for offentlig 

transport, vandforsyning og -rensning og 

grundlæggende tjenesteydelser af almen 

interesse, der er tilgængelige og af høj 

kvalitet - især inden for primær 

sundhedspleje (herunder 
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sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse), uddannelse og 

børnepasning, bolig og beskæftigelse 

2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle 

typer landbrug og forøgelse af 

bedrifternes levedygtighed med fokus på 

følgende områder:  

2) styrkelse af familielandbrugenes og 

kooperativernes levedygtighed med fokus 

på følgende områder  

a) lettelse af omstruktureringen af 

bedrifter, der står over for store strukturelle 

problemer, navnlig bedrifter med en lav 

grad af markedsdeltagelse, 

markedsorienterede bedrifter i bestemte 

sektorer og landbrug med behov for 

diversificering af landbruget  

a) lettelse af omstruktureringen af 

bedrifter, der står over for store strukturelle 

problemer, navnlig bedrifter med en lav 

grad af markedsdeltagelse, 

markedsorienterede bedrifter i bestemte 

sektorer og landbrug med behov for 

diversificering af landbruget  

b) fremme af generationsfornyelsen i 

landbruget  

b) fremme af generationsfornyelsen i 

landbruget  

3) fremme af fødevarekædens organisation 

og risikostyring i landbruget med fokus på 

følgende områder:  

3) fremme af fødevarekædens organisation 

og risikostyring i landbruget med fokus på 

følgende områder:  

a) bedre integrering af primærproducenter i 

fødevarekæden ved hjælp af 

kvalitetsordninger, fremme på lokale 

markeder og korte forsyningskredsløb, 

producentorganisationer og 

brancheorganisationer  

a) bedre integrering af primærproducenter i 

fødevarekæden ved hjælp af 

kvalitetsordninger, fremme på lokale 

markeder og korte forsyningskredsløb, 

producentorganisationer og 

brancheorganisationer  

b) støtte til bedriftsrisikostyring  b) støtte til bedriftsrisikostyring  

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 

økosystemer, som er afhængige af 

landbruget og skovbruget, med fokus på 

følgende områder:  

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 

økosystemer, som er afhængige af 

landbruget og skovbruget, med fokus på 

følgende områder:  

a) genopretning og bevarelse af 

biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 

og inden for landbrug af høj naturværdi, og 

af de europæiske landskaber  

a) genopretning og bevarelse af 

biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 

og inden for landbrug af høj naturværdi, og 

af de europæiske landskaber  

b) bedre vandforvaltning  b) bedre vandforvaltning  

c) bedre forvaltning af jordbunden  c) bedre forvaltning af jordbunden  

5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte 

til overgangen til en klimaresistent 

lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 

fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 

på følgende områder:  

5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte 

til overgangen til en klimaresistent 

lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 

fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 

på følgende områder:  

a) effektivitetsforbedringer i a) udvikling af et rationelt vandforbrug i 

landbruget og udvikling af afgrøder og 
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vandforbruget i landbruget  produktionsmetoder, som kræver mindre 

vand og færre hjælpestoffer  

b) effektivitetsforbedringer i 

energiforbruget i landbruget og inden for 

forarbejdning af fødevarer  

b) udvikling af landbrugssystemer og 

systemer for forarbejdning af fødevarer, 

der er mindre afhængige af fossil energi  

c) lettere levering og brug af vedvarende 

energikilder, biprodukter, affald, 

restprodukter og andre non-food-

råmaterialer til bioøkonomi  

c) lettere levering og brug af vedvarende 

energikilder, biprodukter, affald, 

restprodukter og andre non-food-

råmaterialer til bioøkonomi  

d) reduktion af udledningen af 

nitrogenoxid og methanemissioner fra 

landbruget  

d) reduktion af udledningen af 

nitrogenoxid og methanemissioner fra 

landbruget  

e) fremme af kulstofbinding inden for 

landbrug og skovbrug  

e) fremme af kulstofbinding inden for 

landbrug og skovbrug  

6) fremme af social integration, 

fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 

udvikling i landdistrikterne med fokus på 

følgende områder:  

6) fremme af social integration, 

fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 

udvikling i landdistrikterne med fokus på 

følgende områder:  

a) fremme af diversificering, oprettelse af 

nye små virksomheder og jobskabelse  

a) fremme af diversificering, oprettelse af 

nye små virksomheder og jobskabelse  

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

c) forbedring af adgangen til, brugen af og 

kvaliteten af informations- og 

kommunikationsteknologi (ikt) i 

landdistrikter.  

c) forbedring af adgangen til, brugen af og 

kvaliteten af informations- og 

kommunikationsteknologi (ikt) i 

landdistrikter.  

Alle prioriteter skal bidrage til de 

tværgående mål for innovation, miljø og 

afbødning og tilpasning til 

klimaforandringer. 

Alle prioriteter skal bidrage til de 

tværgående mål for innovation, miljø og 

afbødning og tilpasning til 

klimaforandringer.  

Or. fr 
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Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tematiske delprogrammer  Tematiske delprogrammer  

1. 1. 

Medlemsstaterne kan i deres programmer 

for udvikling af landdistrikterne inkludere 

tematiske delprogrammer, som bidrager til 

EU-prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne, og som har til formål at 

opfylde specifikke identificerede behov, 

navnlig vedrørende:  

Medlemsstaterne kan i deres programmer 

for udvikling af landdistrikterne inkludere 

tematiske delprogrammer, som bidrager til 

EU-prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne, og som har til formål at 

opfylde specifikke identificerede behov, 

navnlig vedrørende:  

a) unge landbrugere  a) unge landbrugere  

b) små bedrifter som omhandlet i 

artikel 20, stk. 2, tredje afsnit  

b) små bedrifter som omhandlet i 

artikel 20, stk. 2, tredje afsnit  

 ba) støtte til lokale markeder 

c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2  c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2  

 ca) bekæmpelse af fattigdom og social 

udelukkelse i landdistrikterne 

d) korte forsyningskæder.  d) korte forsyningskæder.  

En vejledende liste over foranstaltninger og 

typer af operationer af særlig relevans for 

hvert tematisk delprogram er anført i 

bilag III.  

En vejledende liste over foranstaltninger og 

typer af operationer af særlig relevans for 

hvert tematisk delprogram er anført i 

bilag III.  

2. Tematiske delprogrammer kan også 

imødegå specifikke behov i forbindelse 

med omstruktureringen af 

landbrugssektoren med en betydelig 

indvirkning på udviklingen i et bestemt 

2. Tematiske delprogrammer kan også 

imødegå specifikke behov i forbindelse 

med omstruktureringen af 

landbrugssektoren med en betydelig 

indvirkning på udviklingen i et bestemt 
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landdistrikt.  landdistrikt.  

3. De støttesatser, der er fastsat i bilag I, 

kan forhøjes med 10 procentpoint for 

operationer, der støttes inden for rammerne 

af tematiske delprogrammer vedrørende 

små bedrifter og korte forsyningskæder. 

Når det drejer sig om unge landbrugere og 

bjergområder, kan de maksimale 

støttesatser forhøjes i overensstemmelse 

med bilag I. Den maksimale samlede 

støttesats må imidlertid ikke overstige 

90 %.  

3. De støttesatser, der er fastsat i bilag I, 

kan forhøjes med 20 procentpoint for 

operationer, der støttes inden for rammerne 

af tematiske delprogrammer vedrørende 

små bedrifter og korte forsyningskæder. 

Når det drejer sig om unge landbrugere og 

bjergområder, kan de maksimale 

støttesatser forhøjes i overensstemmelse 

med bilag I. Den maksimale samlede 

støttesats må imidlertid ikke overstige 

90 %.  

Or. fr 
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Forslag til forordning 

Artikel 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 37 udgår 

Risikostyring  

1. Støtte under denne foranstaltning 

omfatter: 

 

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 

til landbrugerne, til præmier til forsikring 

af afgrøder, dyr og planter mod 

økonomiske tab som følge af ugunstige 

vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 

eller skadedyrsangreb 

 

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 

betaling af finansiel kompensation til 

landbrugere for økonomiske tab som følge 

af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 

eller en miljøhændelse 

 

c) et redskab til indkomststabilisering i 

form af finansielle bidrag til gensidige 

fonde, som yder kompensation til 

landbrugere, som oplever en alvorlig 

tilbagegang i deres indkomst. 

 

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 

litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 

ordning, som medlemsstaten har godkendt 

i henhold til sin nationale ret, og som 

giver de tilsluttede landbrugere mulighed 

for at forsikre sig selv, hvorved der ydes 

kompensation til de tilsluttede 

landbrugere, der rammes af økonomiske 
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tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller 

plantesygdom eller en miljøhændelse eller 

er udsat for et voldsomt fald i deres 

indkomst. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

overkompensation som følge af 

kombinationen af denne foranstaltning 

med andre nationale støtteinstrumenter 

eller EU-støtteinstrumenter eller private 

forsikringsordninger undgås. Direkte 

indkomststøtte, som modtages under Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen
36

 (i det følgende benævnt 

"EGF"), tages også i betragtning ved 

vurderingen af landbrugeres 

indkomstniveauer. 

 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 90 

vedrørende minimums- og 

maksimumsløbetiden for de kommercielle 

lån til gensidige fonde, der er omhandlet i 

artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, 

stk. 4. 

 

__________________  

36
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. […] af […] om Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen (2014 - 2020), EUT L 

[…] af […], s. […]. 

 

Or. fr 
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Forslag til forordning 

Artikel 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 38 udgår 

Afgrøde- dyre- og planteforsikring  

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 

artikel 37, stk. 1, litra a), for 

forsikringskontrakter, der dækker 

ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 

plantesygdom eller et skadedyrsangreb 

eller en foranstaltning vedtaget i 

overensstemmelse med direktiv 

2009/29/EF med henblik på at udrydde 

eller kontrollere en plantesygdom eller et 

skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 

30 % af landbrugerens gennemsnitlige 

årlige produktion i den foregående 

treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 

baseret på den foregående femårsperiode, 

idet det bedste og det dårligste år ikke 

medregnes. 

 

2.Ugunstige vejrforhold eller udbrud af 

en dyre- eller plantesygdom eller et 

skadedyrsangreb skal være officielt 

anerkendt af den kompetente myndighed i 

den pågældende medlemsstat. 

 

Medlemsstaterne kan, hvor det er 

hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 

kriterier for, hvordan en sådan officiel 

anerkendelse anses for givet. 

 

3. Betalingerne fra forsikringen må ikke  
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udligne mere end de samlede udgifter til 

erstatning for de tab, der er nævnt i 

stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 

knyttet til noget krav om eller nogen 

angivelse af arten eller størrelsen af den 

fremtidige produktion. 

Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 

af den præmie, der er berettiget til støtte, 

ved at anvende passende lofter. 

 

4. Støtten må ikke overstige den øvre 

grænse, der er fastsat i bilag I. 

 

Or. fr 

 

 


