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Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Eftersom målene for denne forordning 

ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne på grund af 

forbindelserne mellem den og de øvrige 

instrumenter i den fælles landbrugspolitik 

og begrænsningerne for medlemsstaternes 

økonomiske ressourcer i en udvidet Union 

og derfor kan bedre nås på EU-plan 

gennem en flerårig garanteret 

unionsfinansiering og ved at fokusere på 

prioriteterne, kan Unionen træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet i artikel 5, stk. 3, i 

traktaten om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet som fastsat i 

denne traktats artikel 5, stk. 4, går denne 

forordning ikke ud over, hvad der er 

nødvendigt for at nå dette mål. 

(2) Eftersom målene for denne forordning 

ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne på grund af 

forbindelserne mellem den og de øvrige 

instrumenter i den fælles landbrugspolitik 

og begrænsningerne for medlemsstaternes 

økonomiske ressourcer i en udvidet Union 

og derfor kun kan nås bedre på EU-plan 

gennem en ambitiøs flerårig garanteret 

unionsfinansiering og ved at fokusere på 

prioriteterne, eftersom målene for den 

fælles landbrugspolitik, som består i at 

sikre landbrugsproduktionen, sikre 

landbrugerne en passende levestandard, 

stabilisere markederne og sikre de 

europæiske borgere fødevarer til rimelige 

priser, kun kan opfyldes ved, at der sikres 

passende finansieringer, der som 

minimum svarer til finansieringerne i den 

forudgående flerårige ramme i konstante 

priser, kan Unionen træffe foranstaltninger 

i overensstemmelse med nærhedsprincippet 

i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union. I overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet som fastsat 

i denne traktats artikel 5, stk. 4, går denne 

forordning ikke ud over, hvad der er 

nødvendigt for at nå dette mål. 
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Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Unionens budget bør finansiere 

udgifterne til den fælles landbrugspolitik, 

herunder til udvikling af landdistrikter, 

gennem begge fonde, enten direkte eller i 

forbindelse med delt forvaltning med 

medlemsstaterne. Det bør præciseres, 

hvilke foranstaltninger der kan finansieres 

over disse fonde. 

(6) Unionens budget bør finansiere 

udgifterne til den fælles landbrugspolitik 

på passende vis, således at den kan 

opfylde målsætningerne om at bevare 

landsbrugsproduktionen på europæisk 

jord og sikre landbrugernes indtjening 

under hensyntagen til udviklingen i 

markedspriserne og priserne på rå- og 

hjælpestoffer til landbruget.  Unionens 

budget bør derfor tildele ambitiøse 

finansieringer, herunder til udvikling af 

landdistrikter, gennem begge fonde, enten 

direkte eller i forbindelse med delt 

forvaltning med medlemsstaterne. Det bør 

præciseres, hvilke foranstaltninger der kan 

finansieres over disse fonde. 

 

Or. fr 
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Betragtning 68 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(68) Hver enkelt foranstaltning under den 

fælles landbrugspolitik, bør gøres til 

genstand for overvågning og evaluering for 

at forbedre dens kvalitet og påvise dens 

resultater. I den forbindelse bør der 

opstilles en liste over indikatorer, og 

indvirkningen af den fælles 

landbrugspolitik bør vurderes af 

Kommissionen i forhold til politikmål. 

Kommissionen bør opstille en ramme for 

en fælles overvågning og evaluering, der 

blandt andet kan sikre, at relevante 

oplysninger, herunder oplysninger fra 

medlemsstaterne, er tilgængelige i rette tid. 

Når den gør det, bør den tage hensyn til 

databehovene og synergierne mellem 

potentielle datakilder. Af meddelelsen fra 

Kommissionen til Rådet, Europa-

Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for 

Europa 2020 - Del II fremgik det desuden, 

at klimarelaterede udgifter i Unionens 

almindelige budget burde forøges med 

mindst 20 % med bidrag fra forskellige 

politikker.  Kommissionen bør derfor være 

i stand til at vurdere indvirkningen af 

Unionens støtte inden for rammerne af den 

fælles landbrugspolitik på klimamål. 

(68) Hver enkelt foranstaltning under den 

fælles landbrugspolitik, bør gøres til 

genstand for overvågning og evaluering for 

at forbedre dens kvalitet og påvise dens 

resultater. I den forbindelse bør der 

opstilles en liste over indikatorer, og 

indvirkningen af den fælles 

landbrugspolitik bør vurderes af 

Kommissionen i forhold til politikmål, 

nemlig: Sikkerhed for opretholdelse af en 

varieret og kvalitetsbetonet 

landbrugsproduktion på europæisk jord, 

stabilisering af markederne, en passende 

løn for landbrugernes arbejde gennem 

sikkerhed for stabile priser for en given 

produktionsmængde, udbud af 

kvalitetsfødevarer til fornuftige priser 

samt respekt for tredjelandes 

fødevaresuverænitet. Kommissionen bør 

opstille en ramme for en fælles 

overvågning og evaluering, der blandt 

andet kan sikre, at relevante oplysninger, 

herunder oplysninger fra medlemsstaterne, 

er tilgængelige i rette tid. Når den gør det, 

bør den tage hensyn til databehovene og 

synergierne mellem potentielle datakilder. 

Af meddelelsen fra Kommissionen til 

Rådet, Europa-Parlamentet, Det 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget: Et budget for Europa 

2020 - Del II fremgik det desuden, at 
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klimarelaterede udgifter i Unionens 

almindelige budget burde forøges med 

mindst 20 % med bidrag fra forskellige 

politikker. Kommissionen bør derfor være i 

stand til at vurdere indvirkningen af 

Unionens støtte inden for rammerne af den 

fælles landbrugspolitik på klimamål. 

Or. fr 
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Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det årlige loft over udgifterne under 

EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der 

er fastsat for fonden i forordning (EU) nr. 

xxx/xxx [FFR]. 

1. Det årlige loft over udgifterne under 

EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der 

er fastsat for fonden i forordning (EU) nr. 

xxx/xxx [FFR]. Denne forordning bør 

tage højde for de mange udfordringer, 

som den fælles landbrugspolitik står over 

for i denne periode: fastholdelse af en 

diversificeret landbrugsproduktion rundt 

om i Europa, modernisering af 

landbrugserhvervet, udsving i 

markedspriserne, udviklingen i priserne 

på rå- og hjælpestoffer til landbruget, 

omkostningerne ved 

produktionsstandarder, der tager større 

hensyn til miljø og dyrevelfærd samt de 

nødvendige tilpasninger til udviklingen 

med hensyn til klimaforandringer. Den 

flerårige finansielle ramme bør derfor 

være ambitiøs og som minimum sikre den 

fælles landbrugspolitik en finansiering, 

der svarer til den foregående flerårige 

finansielle ramme i faste priser. 

Or. fr 

 

 

 


