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Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De direkte betalinger, der ydes til 

landbrugere i henhold til denne forordning 

i et givet kalenderår, nedsættes som følger:  

1. De direkte betalinger, der ydes til 

landbrugere i henhold til denne forordning 

i et givet kalenderår, nedsættes som følger:  

– med 20 % for rater fra 150.000 EUR til 

200 000 EUR  

- med 10 % for rater fra 25 000 EUR til 

50.000 EUR  

– med 40 % for rater fra 200 000 EUR til 

250 000 EUR  

– med 20 % for rater fra 50 000 EUR til 75 

000 EUR  

– med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR  

med 30 % for rater fra 75 000 EUR til 

100 000 EUR  

– med 100 % for rater over 300.000 EUR.  med 100 % for rater over 100 000 EUR.  

Or. en 

Begrundelse 

I 2010 modtog kun 0,41 % af EU's støttemodtagere (landbrugere) over 100 000 EUR om året 

som direkte betalinger, som deler 16,22 % af den samlede budgetpost for direkte betalinger. 

Kun 0,11 % af EU-støttemodtagerne (landbrugere) modtager mere end 200 000 EUR om året 

i direkte betalinger, som deler 8,40 % af den samlede budgetpost for direkte betalinger. 
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Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden den 1. august 2013 kan 

Bulgarien, Estland, Finland, Letland, 

Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, 

Slovakiet, Spanien, Sverige og Det 

Forenede Kongerige i henhold til denne 

forordning beslutte at stille op til 5 % af 

beløbet til rådighed for støtte til 

foranstaltninger inden for rammerne af 

landdistriktsprogrammer, som ifølge 

forordning (EU) nr. […] [RDR] 

finansieres med midler fra ELFUL i 

perioden 2015-2020, som fastsat i 

forordning (EU) nr. […] [RDR]. Som 

følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 

længere til rådighed til 

støtteforanstaltninger inden for rammerne 

af landdistriktsprogrammerne. 

udgår 

Denne beslutning anmeldes til 

Kommissionen inden den dato, der er 

nævnt i dette stykke. 

 

Procentsatserne, der oplyses i det 

foregående stykke, bør være den samme 

for årene i første afsnit i stk. 

 

Or. en 
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Begrundelse 

Tilbagegraduering fra anden søjle til første søjle ville have negative indvirkning på 

finansieringen af udvikling i landdistrikter i områder, hvor udvikling er bydende nødvendig. 
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Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 

deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 

udlagt som permanente græsarealer, som 

miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 

braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 

bræmmer og skovklædte områder, jf. 

artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 

deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 

udlagt som permanente græsarealer, er 

udlagt som miljømæssigt fokusområde, 

herunder f.eks. braklagte arealer, arealer 

uden brug af kvælstof, terrasser, 

landskabstræk, bræmmer og skovklædte 

områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii) 

og arealer med kvælstoffikserende 

afgrøder uden brug af mineralsk gødning 

og/eller plantebeskyttelsesmidler. 

Or. en 

Begrundelse 

Det princip, der ligger til grund for miljømæssigt fokusområde, er at øge intensiteten af agro-

økologiske processer, såsom insektbestøvning, jorddannelse og -bevarelse, regulering af vand 

og næringscyklusser - for hele bedriftens agro-økosystem og det omgivende miljø. For at 

frembringe sådanne miljøgoder i almenhedens interesse skal der være de passende 

betingelser. 

 

 


