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João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine 

Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For hver medlemsstat og for hvert år 

stilles resultatet af den anslåede 

nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 

forskellen mellem de nationale lofter, der 

er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 

rådighed i henhold til artikel 44, og de 

nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 

rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 

inden for rammerne af udvikling af 

landdistrikterne, som ifølge forordning 

(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 

ELFUL. 

2. For hver medlemsstat og for hvert år 

omfordeles resultatet af den anslåede 

nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 

forskellen mellem de nationale lofter, der 

er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 

rådighed i henhold til artikel 44, og de 

nettolofter, der er fastsat i bilag III 

 a) som EU-støtte til foranstaltninger inden 

for rammerne af udvikling af 

landdistrikterne, som ifølge forordning 

(EU) nr. [...] [RDR] finansieres med midler 

fra ELFUL. 

 b) Under søjle I, forudsat at støtten går til 

at øge betalingerne til små landbrugere. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- med 20 % for rater fra 150.000 EUR til 

150 000 EUR 

- med 20 % for rater fra 20.000 EUR til 

50 000 EUR 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 – led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

med 40 % for rater fra 200 000 EUR til 

250 000 EUR 

med 50 % for rater fra 50.000 EUR til 

75.000 EUR 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 – led 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR 

med 80 % for rater fra 75.000 EUR til 

100.000 EUR 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 – led 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– med 100 % for rater over 300 000 EUR. – det samlede beløb opnået efter 

anvendelsen af disse nedskæringer kan 

højst udgøre 100 000 EUR. 

Or. pt 
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Ændringsforslag  10 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 22a  

 Konvergens mellem medlemsstaterne, 

hvad angår ret til at modtage 

støttebetaling 

 1. Indtil slutningen af perioden, hvor den 

fjerde flerårige finansielle ramme for 

2014-2020 gælder, skal den direkte støtte 

fordeles retfærdigt over hele Unionen, for 

at der kan opnås fuldstændig konvergens 

med hensyn til direkte indkomststøtte til 

landbrugere fra de forskellige 

medlemsstater. 

 2. Med henblik på det konvergensmål, der 

er opstillet i stk. 1, indgiver 

Kommissionen senest ved udgangen af 

2012 et forslag til fastlæggelse af en 

metode og en tidsplan for dens 

gennemførelse. Dette forslag skal sikre 

midlertidige niveauer for konvergens 

mellem betalingerne pr. hektar med 

henblik på at opnå fuldstændig 

konvergens inden den ovennævnte dato. 

 3. Den konvergens, som der henvises til i 

stk. 1 og 2, skal finansieres proportionalt 

af alle medlemsstater med direkte 

betalinger, som ligger over EU-

gennemsnittet. 

 4. Den konvergens, som der henvises til i 
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stk. 1, skal tage behørigt hensyn til 

lønforskellene og 

produktionsomkostningerne i de 

forskellige medlemsstater. Kommissionen 

skal i forbindelse med det i stk. 2 nævnte 

forslag tage hensyn til disse forskelle. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et beløb svarende til den nationale 

gennemsnitlige betaling pr. hektar ganget 

med et tal svarende til antallet af hektarer 

med højst tre. 

b) et beløb svarende til 150 % af den 

nationale gennemsnitlige betaling pr. 

hektar ganget med et tal svarende til 

antallet af hektarer med højst fem. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 49 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beløbet i stk. 1 er på mindst 500 EUR 

og højst 1 000 EUR. Uanset artikel 51, stk. 

1, hvis anvendelsen af stk. 1 medfører en 

beløb under 500 EUR eller over 1 000 

EUR, rundes beløbet op eller ned til 

minimums-  eller maksimumssatsen. 

2. Beløbet i stk. 1 er på mindst 1 000 EUR 

og højst 2 000 EUR. Uanset artikel 51, stk. 

1, hvis anvendelsen af stk. 1 medfører et 

beløb under 1 000 EUR eller over 2 000 

EUR, rundes beløbet op eller ned til 

minimums- eller maksimumssatsen. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 51 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis det samlede betalingsbeløb, som 

udbetales under ordningen for mindre 

landbrugere, overstiger 10 % af det årlige 

nationale loft i bilag II, skal 

medlemsstaterne anvende en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde 

den angivne procentsats. 

2. Hvis det samlede betalingsbeløb, som 

udbetales under ordningen for mindre 

landbrugere, overstiger 25 % af det årlige 

nationale loft i bilag II, skal 

medlemsstaterne anvende en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde 

den angivne procentsats. 

Or. pt 

 

 


