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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om regler for støtte til 
strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles 
landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget 
(EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0392),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0248/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til tiltrædelsesakten af 1979, særlig stk. 6 i den hertil knyttede protokol nr. 
4 om bomuld,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, 
Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, 
Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
(A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

                                               
1
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Fremtiden for fødevarer 
og landbrug" af 29. november 2017 
handler om den fremtidige fælles 
landbrugspolitiks udfordringer, 
målsætninger og retning i tiden efter 2020. 
Disse målsætninger omfatter behovet for, 
at den fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne, og mindsker den EU-
relaterede administrative byrde for 
støttemodtagerne.

(1) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Fremtiden for fødevarer 
og landbrug" af 29. november 2017 
handler om den fremtidige fælles 
landbrugspolitiks udfordringer, 
målsætninger og retning i tiden efter 2020. 
Disse målsætninger omfatter behovet for, 
at den fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og økonomisk, miljømæssig samt
klimamæssig bæredygtighed i landbruget, 
skovbruget og landdistrikterne, og 
mindsker den EU-relaterede administrative 
byrde for støttemodtagerne.

Or. es

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den fælles landbrugspolitik spiller 
fortsat en central rolle i forbindelse med 
udviklingen af EU's landdistrikter, og 
selvforsyningen for fællesskabets borgere 
er i høj grad afhængig af den. Det er 
derfor nødvendigt at forsøge at bremse 
den stadige tilbagegang i 
landbrugserhvervet ved at bevare en stærk 
fælles landbrugspolitik med en 
tilstrækkelig finansiering for at afbøde 
fænomenet med affolkning af 
landdistrikterne og fortsat imødekomme 
forbrugernes krav med hensyn til miljø, 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. I lyset 
af de udfordringer, som EU's producenter 
står over for i form af nye lovkrav og en 
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mere udtalt miljøambition, i en tid med 
ustabile priser og mere åbne grænser i 
fællesskabet for import fra tredjelande, 
bør den fælles landbrugspolitik fortsat 
prioriteres i budgettet, i det mindste på 
samme niveau som i perioden 2014-2020.

Or. es

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at skærpe den fælles 
landbrugspolitiks indsats over for 
udfordringer og muligheder i takt med, at 
de opstår på såvel EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger og lette 
den administrative byrde betydeligt. Under 
en fælles landbrugspolitik baseret på 
performance ("gennemførelsesmodellen") 
bør Unionen fastlægge de grundlæggende 
parametre, såsom den fælles 
landbrugspolitiks målsætninger og
grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

(2) Det er nødvendigt at skærpe den fælles 
landbrugspolitiks indsats over for 
udfordringer og muligheder i takt med, at 
de opstår på såvel EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger og lette 
den administrative byrde for 
støttemodtagerne betydeligt. Under en 
fælles landbrugspolitik baseret på 
performance ("gennemførelsesmodellen") 
bør Unionen fastlægge de grundlæggende 
parametre, såsom den fælles 
landbrugspolitiks målsætninger og krav, 
mens medlemsstaterne bør påtage sig et 
større ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger. For at undgå, at 
denne nære forvaltning bliver en fornyet 
nationalisering af den fælles 
landbrugspolitik, bør forordningen dog 
indeholde et solidt sæt EU-regler møntet 
på at undgå konkurrenceforvridning og at 
sikre, at der ikke noget steds i EU sker 
forskelsbehandling af nogen landbruger. 
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Or. es

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anvendelsen af definitioner, der 
fastsættes på EU-plan, har gjort det 
vanskeligt for medlemsstaterne at tage 
hensyn til specifikke behov på nationalt, 
regionalt og lokalt plan. Medlemsstaterne 
bør derfor gives fleksibilitet til at fastsætte 
visse definitioner i deres strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik
("strategiske planer"). Med henblik på at 
sikre lige vilkår er det imidlertid 
nødvendigt at fastsætte visse rammer på 
EU-plan, som vil udgøre de nødvendige
vigtigste elementer, der skal inkluderes i 
disse definitioner ("rammedefinitioner").

(3) Medlemsstaterne bør gives fleksibilitet 
til at fastsætte visse definitioner i deres 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik ("strategiske planer"). 
Med henblik på at sikre lige vilkår er det 
imidlertid nødvendigt at fastsætte visse 
rammer på EU-plan, som vil udgøre de 
nødvendige fælles elementer, der skal 
inkluderes i disse definitioner
("rammedefinitioner").

Or. es

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med henblik på at sikre, at Unionen kan 
opfylde sine forpligtelser om 
hjemmemarkedsstøtte som fastsat i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug ("WTO-aftalen om landbrug"), og 
navnlig med henblik på at grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed ("grundlæggende 
indkomststøtte") og dertil relaterede 
interventionstyper fortsat indberettes som 
støtte under den "grønne boks", som ikke 
har eller i højst har minimal 
konkurrenceforvridende virkning eller 

(4) Med henblik på at sikre, at Unionen kan 
opfylde sine forpligtelser om 
hjemmemarkedsstøtte som fastsat i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug ("WTO-aftalen om landbrug"), og 
navnlig med henblik på at grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed ("grundlæggende 
indkomststøtte") og dertil relaterede 
interventionstyper fortsat indberettes som 
støtte under den "grønne boks", som ikke 
har eller i højst har minimal 
konkurrenceforvridende virkning eller 
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betydning for produktionen, bør der 
fastsættes en rammedefinition af
"landbrugsaktivitet", der både omfatter 
produktionen af landbrugsprodukter og 
bevarelsen af landbrugsarealer. Med 
henblik på tilpasning til lokale forhold bør 
medlemsstaterne fastsætte den faktiske
definition af landbrugsaktivitet i deres 
strategiske planer.

betydning for produktionen, bør der 
fastsættes en rammedefinition af
"landbrugsaktivitet", der både omfatter 
produktionen af landbrugsprodukter og 
bevarelsen af landbrugsarealer. Med 
henblik på tilpasning til lokale forhold bør 
medlemsstaterne fastsætte en definition af 
landbrugsaktivitet i deres strategiske 
planer, som er i overensstemmelse med de 
fælles elementer i EU's rammedefinition.

Or. es

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at bibeholde vigtige 
EU-dækkende elementer, der sikrer 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaternes afgørelser, uden dog at 
begrænse medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at opfylde Unionens 
målsætninger, bør der fastsættes en 
rammedefinition af "landbrugsareal". De 
dertil relaterede rammedefinitioner af
"agerjord", "permanente afgrøder" og
"permanente græsarealer" bør være brede 
for at give medlemsstaterne mulighed for 
at fastsætte mere specifikke definitioner i 
overensstemmelse med deres lokale 
forhold. Rammedefinitionen af "agerjord" 
bør fastsættes på en måde, der gør det 
muligt for medlemsstaterne at inkludere 
forskellige produktionsformer, herunder 
skovlandbrug og agerjord med buske og 
træer, og som kræver, at braklagt jord 
inkluderes, således at interventionernes 
afkoblede karakter sikres. 
Rammedefinitionen af "permanente 
afgrøder" bør både omfatte arealer, der 
anvendes til faktisk produktion, og arealer, 
der ikke gør, samt planteskoler og lavskov 
med kort omdriftstid som nærmere 

(5) Med henblik på at bibeholde vigtige 
EU-dækkende elementer, der sikrer 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaternes afgørelser, uden dog at 
begrænse medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at opfylde Unionens 
målsætninger, bør der fastsættes en 
rammedefinition af "landbrugsareal". De 
dertil relaterede rammedefinitioner af
"agerjord", "permanente afgrøder" og
"permanente græsarealer" bør være brede 
for at give medlemsstaterne mulighed for 
at fastsætte mere specifikke definitioner i 
overensstemmelse med deres lokale 
forhold. Rammedefinitionen af "agerjord" 
bør fastsættes på en måde, der gør det 
muligt for medlemsstaterne at inkludere 
forskellige produktionsformer, herunder 
skovlandbrug og agerjord med buske og 
træer, og som kræver, at braklagt jord 
inkluderes, således at interventionernes 
afkoblede karakter sikres. 
Rammedefinitionen af "permanente 
afgrøder" bør både omfatte arealer, der 
anvendes til faktisk produktion, og arealer, 
der ikke gør, samt planteskoler og lavskov 
med kort omdriftstid som nærmere 
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defineret af medlemsstaterne. 
Rammedefinitionen af "permanente 
græsarealer" bør fastsættes på en måde, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
fastsætte yderligere kriterier og inkludere 
andre sorter end græs eller andet 
grøntfoder, der kan afgræsses eller 
producere dyrefoder, hvad enten de 
anvendes til faktisk produktion eller ej.

defineret af medlemsstaterne. 
Rammedefinitionen af "permanente 
græsarealer" bør fastsættes på en måde, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
fastsætte yderligere kriterier og inkludere 
andre sorter end græs eller andet 
grøntfoder, der udelukkende eller delvis
kan afgræsses eller producere dyrefoder, 
hvad enten de anvendes til faktisk 
produktion eller ej.

Or. es

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Synergierne mellem Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne ("ELFUL") og Horisont 
Europa bør opfordre til, at ELFUL gør 
bedst mulig brug af forsknings- og 
innovationsresultater, særlig resultaterne af 
projekter der finansieres af Horisont 
Europa og Det Europæiske 
Innovationspartnerskab ("EIP") om et 
Produktivt og Bæredygtigt Landbrug med 
henblik på innovation i landbrugssektoren 
og landdistrikterne.

(6) Synergierne mellem Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne ("ELFUL") og Horisont 
Europa bør opfordre til, at ELFUL gør 
bedst mulig brug af forsknings- og 
innovationsresultater, særlig resultaterne af 
projekter der finansieres af Horisont 
Europa og Det Europæiske 
Innovationspartnerskab ("EIP") om et 
Produktivt og Bæredygtigt Landbrug med 
henblik på innovation, der kan give positiv 
udvikling i landbrugssektoren og 
landdistrikterne.

Or. es

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på yderligere at forbedre 
den fælles landbrugspolitiks performance 

(9) Med henblik på yderligere at forbedre 
den fælles landbrugspolitiks performance 
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bør indkomststøtten yderligere målrettes 
egentlige landbrugere. For at sikre en 
fælles tilgang på EU-plan for en sådan 
målrettet støtte bør der fastsættes en 
rammedefinition af "egentlig landbruger", 
der omfatter de vigtigste elementer. Med 
udgangspunkt i denne rammedefinition 
fastsætter medlemsstaterne i deres 
strategiske planer, hvilke landbrugere, der 
ikke betragtes som egentlige landbrugere, 
på grundlag af betingelser såsom 
indkomstvurderinger, forbrug af 
arbejdskraft på bedriften, selskabsformål 
og/eller optagelse i registre. Den bør heller 
ikke resultere i udelukkelse af støtte til 
landbrugere, der har flere 
forretningsaktiviteter, dvs. som aktivt 
udøver landbrug, men som også er 
involveret i ikkelandbrugsmæssige 
aktiviteter uden for bedriften, eftersom 
disse aktiviteter ofte styrker den 
socioøkonomiske struktur i landområderne.

bør indkomststøtten yderligere målrettes 
egentlige landbrugere. For at sikre en 
fælles tilgang på EU-plan for en sådan 
målrettet støtte bør der fastsættes en 
rammedefinition af "egentlig landbruger", 
der omfatter de fælles elementer. Med 
udgangspunkt i denne rammedefinition 
fastsætter medlemsstaterne i deres 
strategiske planer, hvilke landbrugere, der 
ikke betragtes som egentlige landbrugere, 
på grundlag af betingelser såsom 
indkomstvurderinger, forbrug af 
arbejdskraft på bedriften, selskabsformål 
og/eller optagelse i registre. Støtte til 
landbrugere, der har flere 
forretningsaktiviteter, dvs. som aktivt 
udøver landbrug, men som også er 
involveret i ikkelandbrugsmæssige 
aktiviteter uden for bedriften, bør ikke 
udelukkes, eftersom disse aktiviteter ofte 
styrker den socioøkonomiske struktur i 
landområderne. Rammedefinitionen bør 
under alle omstændigheder være med til 
at bevare modellen med familielandbrug, 
som forefindes i EU, og tage sit 
udgangspunkt i en troværdig 
landbrugsaktivitet. 

Or. es

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med henblik på at sikre 
overensstemmelse mellem 
interventionstyper med direkte betalinger 
og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i relation til 
målsætningen om at gennemføre et 
generationsskifte bør der på EU-plan 
fastsættes en rammedefinition af "ung 
landbruger", der omfatter de vigtigste
elementer.

(10) Med henblik på at sikre 
overensstemmelse mellem 
interventionstyper med direkte betalinger 
og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i relation til 
målsætningen om at gennemføre et 
generationsskifte bør der på EU-plan 
fastsættes en rammedefinition af "ung 
landbruger", der omfatter de fælles
elementer.
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Or. es

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at opfylde
målsætningerne i den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF") og med henblik 
på at sikre, at Unionen på passende vis 
tager hånd om de nyeste udfordringer, bør 
der fastsættes en række overordnede 
målsætninger med afsæt i Kommissionens 
meddelelse "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug". Der bør desuden fastsættes en 
række specifikke målsætninger på EU-
plan, som anvendes af medlemsstaterne i 
deres strategiske planer. Det er nødvendigt 
i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen at skabe balance på 
tværs af alle dimensionerne af bæredygtig 
udvikling, og derfor bør disse specifikke 
målsætninger omsætte de overordnede 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik til mere konkrete 
prioriteter og samtidig tage højde for den 
relevante EU-lovgivning, navnlig klima-, 
energi- og miljølovgivningen.

(11) Med henblik på at gennemføre
målsætningerne i den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF") og med henblik 
på at sikre, at Unionen på passende vis 
tager hånd om de nyeste udfordringer, bør 
der fastsættes en række overordnede 
målsætninger med afsæt i Kommissionens 
meddelelse "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug". Der bør desuden fastsættes en 
række specifikke målsætninger på EU-
plan, som forfølges af medlemsstaterne i 
deres strategiske planer. Det er nødvendigt 
i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen at skabe balance på 
tværs af alle dimensionerne af bæredygtig 
udvikling, og derfor bør disse specifikke 
målsætninger omsætte de overordnede 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik til mere konkrete 
prioriteter i økonomisk, miljømæssig og
social henseende og samtidig tage højde 
for den relevante EU-lovgivning.

Or. es

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den fælles landbrugspolitik bør 
udtrykkeligt tage højde for EU's politik
om lige muligheder og have særligt fokus 
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på behovet for at tilskynde kvinder til at 
deltage i udviklingen af de 
socioøkonomiske netværk i 
landdistrikterne. Denne forordning bør 
være med til at synliggøre kvinders 
arbejde, og det er derfor relevant at tænke 
kvinderne ind i forbindelse med de 
specifikke mål, som medlemsstaterne 
tager fat på i deres strategiske planer.

Or. es

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I henhold til den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik bør Unionen fastlægge 
målsætninger på EU-plan og fastsætte de 
interventionstyper og grundlæggende
krav, der bør gælde for medlemsstaterne, 
mens medlemsstaterne bør have ansvaret 
for at omsætte disse rammer til 
støtteordninger, der gælder for 
støttemodtagerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne agere i overensstemmelse 
med Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og de 
almindelige principper i EU-retten og 
sikre, at retsgrundlaget for at yde støtte fra 
Unionen til støttemodtagere tager 
udgangspunkt i deres strategiske planer og 
overholder principperne og kravene i denne 
forordning og den [horisontale forordning].

(13) I henhold til den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik bør Unionen fastlægge 
målsætninger på EU-plan og fastsætte de 
interventionstyper og fælles krav, der bør 
gælde for medlemsstaterne, mens 
medlemsstaterne bør have ansvaret for at 
omsætte disse rammer til støtteordninger, 
der gælder for støttemodtagerne. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne agere i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og de almindelige principper i 
EU-retten og sikre, at retsgrundlaget for at 
yde støtte fra Unionen til støttemodtagere 
tager udgangspunkt i deres strategiske 
planer og overholder principperne og 
kravene i denne forordning og den 
[horisontale forordning].

Or. es

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at fremme en
intelligent og modstandsdygtig 
landbrugssektor og sikre, at landbrugerne 
er garanteret en rimelig indtægtsstøtte, bør 
direkte betalinger fortsat udgøre en vigtig 
del af politikken. Ligeledes er det for at 
forbedre landbrugernes markedsbelønning 
nødvendigt at investere i 
omstruktureringen af bedrifter, 
modernisering, innovation, diversificering 
og udbredelse af nye teknologier.

(14) Med henblik på at fremme en
moderne, konkurrencedygtig og 
modstandsdygtig landbrugssektor og sikre, 
at landbrugerne er garanteret en rimelig 
indtægtsstøtte, bør direkte betalinger fortsat 
udgøre en vigtig del af politikken. 
Ligeledes er det for at forbedre 
landbrugernes markedsbelønning 
nødvendigt at investere i 
omstruktureringen af bedrifter, 
modernisering, innovation, diversificering 
og udbredelse af nye teknologier.

Or. es

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvad angår den fælles 
landbrugspolitiks øgede 
markedsorientering som omhandlet i 
meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug" kan markedseksponering, 
klimaændringer og de dertil knyttede
ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed 
og voldsomhed samt kriser på sundheds-
og plantesundhedsområdet føre til risiko 
for prisvolatilitet og voksende pres på 
indtægterne. Selv om landbrugerne i sidste 
ende selv er ansvarlige for udformningen 
af deres bedriftsstrategier, bør der derfor 
etableres en stærk ramme, som sikrer 
passende risikostyring. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne og landbrugerne 
kunne trække på en EU-platform om 
risikostyring med henblik på 
kapacitetsopbygning, der skal udstyre 
landbrugerne med passende finansielle 
investeringsinstrumenter og give dem 
adgang til driftskapital, uddannelse, 

(15) Hvad angår den fælles 
landbrugspolitiks øgede 
markedsorientering som omhandlet i 
meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug" kan markedseksponering,
handelsaftaler med tredjelande,
klimaændringer og de dertil knyttede 
ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed 
og voldsomhed samt kriser på sundheds-
og plantesundhedsområdet føre til risiko 
for prisvolatilitet og voksende pres på 
indtægterne. Ubalancerne i 
forsyningskæden, der først og fremmest er 
til skade for primærsektoren, som udgør 
dens svageste led, påvirker ligeledes 
producenternes indkomst negativt. Selv 
om landbrugerne i sidste ende selv er 
ansvarlige for udformningen af deres 
bedriftsstrategier, bør der derfor etableres 
en stærk ramme, som sikrer passende 
risikostyring. Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne og landbrugerne kunne 
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videnoverførsel og rådgivning. trække på en EU-platform om risikostyring 
med henblik på kapacitetsopbygning, der
skal udstyre landbrugerne med passende 
finansielle investeringsinstrumenter og 
give dem adgang til driftskapital, 
uddannelse, videnoverførsel og rådgivning.

Or. es

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er fremover en vigtig prioritet for 
Unionens landbrug og skovbrug at styrke 
miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og 
bidrage til opfyldelsen af Unionens miljø-
og klimamålsætninger. Den fælles 
landbrugspolitiks struktur bør derfor 
afspejle større ambitioner for så vidt angår 
disse målsætninger. I henhold til 
gennemførelsesmodellen bør tiltag, der 
iværksættes med henblik på at bekæmpe 
miljøforringelser og klimaændringer, være 
resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF 
bør i den forbindelses betragtes som en 
resultatforpligtelse.

(16) Det er fremover en vigtig prioritet for 
Unionens landbrug og skovbrug at styrke 
miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og 
bidrage til opfyldelsen af Unionens miljø-
og klimamålsætninger. Den fælles 
landbrugspolitiks struktur bør derfor 
afspejle større ambitioner for så vidt angår 
disse målsætninger. I henhold til 
gennemførelsesmodellen bør tiltag, der 
iværksættes med henblik på at bekæmpe 
miljøforringelser og klimaændringer, være 
resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF 
bør i den forbindelses betragtes som en 
resultatforpligtelse.

Mange landområder i Unionen kæmper 
med strukturelle problemer som 
eksempelvis mangel på attraktive 
beskæftigelsesmuligheder, manglende 
færdigheder, underinvestering i 
konnektivitet, infrastruktur og basale 
tjenester samt en markant ungdomsflugt. 
Det er derfor yderst vigtigt at styrke den 
socioøkonomiske struktur i disse områder i 
overensstemmelse med Cork 2.0-
erklæringen, navnlig gennem oprettelse af 
arbejdspladser og generationsskifte, ved at 
flytte Kommissionens arbejdspladser og 
vækst til landområderne samt fremme 
social inklusion, generationsskifte og 
udviklingen af "intelligente landsbyer" i 
hele Europa. Som omhandlet i meddelelsen 

Mange landområder i Unionen kæmper 
med strukturelle problemer som 
eksempelvis mangel på attraktive 
beskæftigelsesmuligheder, manglende 
færdigheder, underinvestering i 
konnektivitet, infrastruktur og basale 
tjenester samt en markant ungdomsflugt. 
Det er derfor yderst vigtigt at styrke den 
socioøkonomiske struktur i disse områder i 
overensstemmelse med Cork 2.0-
erklæringen, navnlig gennem oprettelse af 
arbejdspladser og generationsskifte, ved at 
flytte Kommissionens arbejdspladser og 
vækst til landområderne samt fremme 
social inklusion, støtte til unge, en større 
deltagelse fra kvindernes side i 
erhvervslivet i landdistrikterne og 
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"Fremtiden for fødevarer og landbrug" har 
nye værdikæder i landdistrikterne såsom 
vedvarende energi, den voksende 
bioøkonomi, den cirkulære økonomi og 
økoturisme et godt potentiale for vækst og 
beskæftigelse i landområderne. I den 
forbindelse kan finansielle instrumenter og 
InvestEU-garantien spille en afgørende 
rolle, når der skal sikres adgang til 
finansiering og fremme af bedrifters og 
virksomheders vækstmuligheder. Der er 
potentielt beskæftigelsesmuligheder i 
landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, hvilket kan fremme 
deres sociale og økonomiske integration, 
navnlig inden for rammerne af strategierne
for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

udviklingen af "intelligente landsbyer" i 
hele Europa. Som omhandlet i meddelelsen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" har 
nye værdikæder i landdistrikterne såsom 
vedvarende energi, den voksende 
bioøkonomi, den cirkulære økonomi og 
økoturisme et godt potentiale for vækst og 
beskæftigelse i landområderne. I den 
forbindelse kan finansielle instrumenter og 
InvestEU-garantien spille en afgørende 
rolle, når der skal sikres adgang til 
finansiering og fremme af bedrifters og 
virksomheders vækstmuligheder. Der er 
potentielt beskæftigelsesmuligheder i 
landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, hvilket kan fremme 
deres sociale og økonomiske integration, 
navnlig inden for rammerne af strategierne 
for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Or. es

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Den fælles landbrugspolitik bør fortsat 
garantere fødevaresikkerheden, hvilket 
betyder adgang til tilstrækkelige, sikre og 
nærende fødevarer til enhver tid. Den bør 
desuden bidrage til at forbedre det 
europæiske landbrugs reaktion på 
samfundets krav til fødevarer og sundhed, 
herunder kravene til bæredygtig 
produktion, sundere fødevarer, madspild
og dyrevelfærd. Den fælles 
landbrugspolitik bør fortsat fremme 
produktion med særlige og nyttige 
karakteristika og samtidig hjælpe 
landbrugerne med proaktivt at tilpasse 
deres produktion efter markedssignalerne 
og forbrugernes krav.

(17) Den fælles landbrugspolitik bør fortsat 
garantere fødevaresikkerheden, hvilket 
betyder adgang til tilstrækkelige, sikre og 
nærende fødevarer til enhver tid. Den bør 
desuden bidrage til at forbedre det 
europæiske landbrugs reaktion på 
samfundets krav til fødevarer og sundhed, 
herunder kravene til bæredygtig 
produktion, sundere fødevarer og 
dyrevelfærd. Den fælles landbrugspolitik 
bør fortsat fremme produktion med særlige 
og nyttige karakteristika og samtidig 
hjælpe landbrugerne med proaktivt at 
tilpasse deres produktion efter 
markedssignalerne og forbrugernes krav.

Or. es
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Idet der bygges videre på den 
foregående 
krydsoverensstemmelsesordning, der 
gennemføres frem til 2020, knytter den nye 
konditionalitetsordning fuld modtagelse af 
EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerens 
overholdelse af grundlæggende standarder 
vedrørende miljø, klimaændringer, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd. I strømlinet form omfatter 
de grundlæggende standarder en liste over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav
("LF") og normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM-normer"). Disse 
grundlæggende standarder bør tage bedre 
højde for udfordringerne på miljø- og 
klimaområdet og for den fælles 
landbrugspolitiks nye miljøstruktur og 
dermed bidrage til mere ambitiøse miljø-
og klimaforpligtelser, som Kommissionen 
omtalte i sine meddelelser om "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" og den flerårige 
finansielle ramme ("FFR"). Konditionalitet 
sigter mod at bidrage til udviklingen af 
bæredygtigt landbrug ved at gøre 
støttemodtagerne mere bevidste om 
nødvendigheden af at respektere disse 
grundlæggende standarder. Den sigter også 
mod at gøre den fælles landbrugspolitik 
mere forenelig med samfundets 
forventninger ved at skabe større 
sammenhæng mellem denne politik og 
målsætningerne for miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærden. 
Konditionalitet bør være en integreret del 
af den fælles landbrugspolitiks 
miljøstruktur som en del af grundscenariet 
for mere ambitiøse miljø- og 
klimaforpligtelser og bør i udstrakt 

(21) Idet der bygges videre på den 
foregående 
krydsoverensstemmelsesordning, der 
gennemføres frem til 2020, knytter den nye 
konditionalitetsordning fuld modtagelse af 
EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerens 
overholdelse af grundlæggende standarder 
vedrørende miljø, klimaændringer, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd. I strømlinet form omfatter 
de grundlæggende standarder en liste over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav
("LF") og normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM-normer"). Disse 
grundlæggende standarder bør tage bedre 
højde for udfordringerne på miljø- og
klimaområdet og for den fælles 
landbrugspolitiks nye miljøstruktur og 
dermed bidrage til mere ambitiøse miljø-
og klimaforpligtelser, som Kommissionen 
omtalte i sine meddelelser om "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" og den flerårige 
finansielle ramme ("FFR"). Konditionalitet 
sigter mod at bidrage til udviklingen af 
bæredygtigt landbrug ved at gøre 
støttemodtagerne mere bevidste om 
nødvendigheden af at respektere disse 
grundlæggende standarder. Den sigter også 
mod at gøre den fælles landbrugspolitik 
mere forenelig med samfundets 
forventninger ved at skabe større 
sammenhæng mellem denne politik og 
målsætningerne for miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærden. 
Konditionalitet bør være en integreret del 
af den fælles landbrugspolitiks 
miljøstruktur som en del af grundscenariet 
for mere ambitiøse miljø- og 
klimaforpligtelser Der bør, i tilfælde af at 



PE627.760v02-00 18/231 PR\1167489DA.docx

DA

omfang anvendes i hele Unionen. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der, i 
tilfælde af at landbrugere ikke overholder 
disse krav, anvendes sanktioner, som står i 
et rimeligt forhold til den manglende 
overholdelse, er effektive og virker 
afskrækkende, i overensstemmelse med 
[den horisontale forordning].

landbrugere ikke overholder disse krav,
indføres sanktioner, som står i et rimeligt 
forhold til den manglende overholdelse, er 
effektive og virker afskrækkende, i 
overensstemmelse med [den horisontale 
forordning].

Or. es

Begrundelse

Der foreslås en harmonisering af sanktionsordningen, hvilket dog vil afhænge af den 
beslutning, der vedtages i forbindelse med den horisontale forordning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at give plads til 
mangfoldigheden inden for 
landbrugssystemer og dyrehold og de uens 
miljøforhold i Unionen er det berettiget at 
anerkende, at landbrugets miljø- og 
klimaforanstaltninger eller 
certificeringsordninger, der ligner 
førnævnte praksisser, ud over praksisser
med gode landbrugs- og miljøforhold, 
også gavner klimaet og miljøet tilsvarende 
eller endda mere. På den anden side bør 
det tages i betragtning, at de økologiske 
landbrug automatisk, i lyset af de 
erkendte miljømæssige fordele, opfylder 
visse bestemte krav om gode landbrugs-
og miljøpraksisser.

Or. es

Begrundelse

Økologisk landbrug undtages fra at skulle opfylde visse af de krav om gode landbrugs- og 
miljøpraksisser, som allerede i den seneste reform af den fælles landbrugspolitik var undtaget 
(de krav, som er omfattet af "den grønne omstilling")
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) GLM-normerne sigter på at bidrage til 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer, udfordringer på 
vandområdet, jordbeskyttelse og 
jordkvalitet samt beskyttelse af 
biodiversiteten og kvaliteten af 
biodiversiteten. Normerne bør udvides for 
navnlig at tage højde for den praksis, der er 
fastlagt frem til 2020 i forbindelse med, at 
en del af den direkte støtte anvendes til 
betaling for grønne krav, og vedrørende 
modvirkningen af klimaændringer og 
behovet for at forbedre bedrifternes 
bæredygtighed, især hvad angår 
forvaltning af næringsstoffer. Det 
anerkendes, at GLM-normerne bidrager til 
flere forskellige målsætninger. Med 
henblik på gennemførelse af normerne 
fastlægger medlemsstaterne en national 
standard for hvert sæt normer fastsat på 
EU-plan, idet der tages hensyn til de 
pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne kan 
også i tillæg hertil fastlægge yderligere 
nationale standarder for 
hovedmålsætningerne i bilag III med 
henblik på at forbedre resultaterne af 
miljø- og klimaelementerne i GLM-
normerne. Som en del af GLM-normerne 
og med henblik på at støtte bedrifternes 
agronomiske og miljømæssige 
performance udarbejdes der planer for 
forvaltningen af næringsstoffer med 
udgangspunkt i en database for 
bedriftsbæredygtighed, som 
medlemsstaterne stiller til rådighed for 
landbrugerne. Databasen skal kunne 
understøtte beslutninger på bedriften, som 

(22) GLM-normerne sigter på at bidrage til 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer, udfordringer på 
vandområdet, jordbeskyttelse og 
jordkvalitet samt beskyttelse af 
biodiversiteten og kvaliteten af 
biodiversiteten. Normerne bør udvides for 
navnlig at tage højde for den praksis, der er 
fastlagt frem til 2020 i forbindelse med, at 
en del af den direkte støtte anvendes til 
betaling for grønne krav, og vedrørende 
modvirkningen af klimaændringer og 
behovet for at forbedre bedrifternes 
bæredygtighed. Det anerkendes, at GLM-
normerne bidrager til flere forskellige 
målsætninger. Med henblik på 
gennemførelse af normerne fastlægger 
medlemsstaterne en national standard for 
hvert sæt normer fastsat på EU-plan, idet 
der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, de forskellige 
produktionstypers agronomiske 
karakteristika, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.
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udgangspunkt som minimum i forbindelse 
med funktionaliteter relateret til 
forvaltning af næringsstoffer. Bred 
interoperabilitet og modularitet bør også 
sikre muligheden for at tilføje andre 
bedriftsapplikationer og elektronisk 
forvaltning. Med henblik på at sikre lige 
vilkår for landbrugere i hele Unionen kan 
Kommissionen bistå medlemsstaterne med 
udformningen af denne database og i 
forbindelse med den nødvendige lagring 
og behandling af data. 

Or. es

Begrundelse

Det er for tidligt at inddrage instrumentet om næringsstoffers bæredygtighed i 
krydsoverensstemmelsesstandarderne i forhold til de vanskeligheder, som disse kan indebære 
for mange bedrifter, især i områder uden bredbåndsforbindelse. Desuden er det nødvendigt i 
størst mulig grad at sikre en ensartet anvendelse af konditionalitetsbestemmelserne i hele EU.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Med henblik på at forbedre 
landbrugsbedrifternes og 
landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige 
forvaltning og overordnede performance 
bør medlemsstaterne oprette 
bedriftsrådgivningstjenester, der dækker 
den økonomiske, miljømæssige og sociale 
dimension og udpeger nødvendige 
forbedringer for så vidt angår alle 
foranstaltninger på bedriftsniveau, der er 
omhandlet i de strategiske planer. Disse 
bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe 
landbrugere og andre modtagere af EU-
landbrugsstøtte med at opbygge en bedre 
forståelse af forholdet mellem bedrifts- og 
arealforvaltning på den ene side og visse 
standarder, krav og oplysninger, herunder 
vedrørende miljø- og klima, på den anden 
side. Listen over sidstnævnte omfatter 

(24) Med henblik på at forbedre 
landbrugsbedrifternes og 
landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige 
forvaltning og overordnede performance 
bør medlemsstaterne oprette 
bedriftsrådgivningstjenester, der dækker 
den økonomiske, miljømæssige og sociale 
dimension og udpeger nødvendige 
forbedringer for så vidt angår alle 
foranstaltninger på bedriftsniveau, der er 
omhandlet i de strategiske planer. Disse 
bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe 
landbrugere og andre modtagere af EU-
landbrugsstøtte med at opbygge en bedre 
forståelse af forholdet mellem bedrifts- og 
arealforvaltning på den ene side og visse 
standarder, krav og oplysninger, herunder 
vedrørende miljø- og klima, på den anden 
side. Listen over sidstnævnte omfatter 
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standarder, der gælder for eller er 
nødvendige for landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som 
er omhandlet i de strategiske planer, og de 
der er fastsat i lovgivning om vand, 
bæredygtig brug af pesticider samt 
initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel 
resistens og risikostyring. Med henblik på 
at øge kvaliteten af og effektiviteten i 
rådgivningen bør medlemsstaterne 
integrere konsulenterne i de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"), således at 
de kan bidrage med ajourført teknologisk 
og videnskabelig viden, der er tilvejebragt 
på baggrund af forskning og innovation.

standarder, der gælder for eller er 
nødvendige for landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som 
er omhandlet i de strategiske planer, og de 
der er fastsat i lovgivning om vand, 
bæredygtig brug af pesticider samt 
initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel 
resistens og risikostyring og til fremme af 
en bæredygtig forvaltning af 
næringsstoffer. Med henblik på at øge 
kvaliteten af og effektiviteten i 
rådgivningen bør medlemsstaterne 
integrere konsulenterne i de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"), således at 
de kan bidrage med ajourført teknologisk 
og videnskabelig viden, der er tilvejebragt 
på baggrund af forskning og innovation.

Or. es

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det bør fastsættes i EU-lovgivningen, 
at medlemsstaterne i deres strategiske 
planer fastsætter krav for så vidt angår det 
minimumsareal, der berettiger til afkoblede
direkte betalinger. Sådanne krav bør 
vedrøre behovet for at undgå en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde 
som følge af forvaltningen af talrige 
betalinger for mindre beløb og sikre, at 
støtten effektivt bidrager til opfyldelsen af 
målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik, som afkoblede direkte 
betalinger bidrager til. Med henblik på at 
garantere alle egentlige landbrugere en 
minimumsindkomststøtte og med henblik 
på at overholde målsætningen i TEUF om 
at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig 
levestandard bør der oprettes en 
interventionstype, der omfatter en årlig 

(26) Det bør fastsættes i EU-lovgivningen, 
at medlemsstaterne i deres strategiske 
planer fastsætter krav for så vidt angår det 
minimumsareal, der berettiger til direkte 
betalinger. Sådanne krav bør vedrøre 
behovet for at undgå en uforholdsmæssig 
stor administrativ byrde som følge af 
forvaltningen af talrige betalinger for 
mindre beløb og sikre, at støtten effektivt 
bidrager til opfyldelsen af målsætningerne 
for den fælles landbrugspolitik, som 
direkte betalinger bidrager til. I lyset af 
eksistensen af afkoblede betalinger, som 
ikke er arealbaseret, og også i betragtning 
af forekomsten af til tider væsentlige 
variationer i beløbene pr. hektar, har en 
grænseværdi, der udelukkende er 
hektarbaseret, vist sig ineffektiv, hvorfor 
der må inkluderes en mulighed for at 
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arealbaseret afkoblet betaling, den 
såkaldte grundlæggende indkomststøtte 
med henblik på bæredygtighed 
("grundlæggende indkomststøtte"). Med 
henblik på at målrette denne støtte bedre 
kan beløbene differentieres for grupper af 
områder, der har socioøkonomiske eller 
agronomiske forhold, der ligner 
hinanden. Med henblik på at undgå for 
stærke forstyrrende virkninger for 
landbrugernes indkomst kan 
medlemsstaterne vælge at yde 
grundlæggende indkomststøtte på 
grundlag af betalingsrettigheder. I så fald 
bør værdien af betalingsrettigheder før 
konvergens være proportionel med deres 
værdi som fastsat i henhold til 
grundbetalingsordningen, jf. forordning 
(EU) nr. 1307/2013, og der bør tages 
højde for betalinger for praksis i 
landbruget, der er til gavn for klimaet og 
miljøet. Medlemsstaten bør også søge at 
opnå yderligere konvergens med henblik 
på fortsat at bevæge sig længere og 
længere væk fra de historiske værdier. 

anvende betalinger af et minimumsbeløb. 

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at opdele denne betragtning i to. På den anden side er det nødvendigt at 
fastsætte en minimumsværdi, for i nogle lande opviser værdien af støtten pr. hektar endog 
betydelige variationer og også for at tage højde for bestemte afkoblede betalinger.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at garantere alle egentlige 
landbrugere et minimumsbeløb i 
indkomststøtte og med henblik på at 
overholde traktatens målsætning om at 
sikre landbrugsbefolkningen en rimelig 
levestandard bør der oprettes en afkoblet 
årlig arealbaseret betaling bestående af 
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den interventionstype, der kaldes 
"grundlæggende indkomststøtte". Med 
henblik på at målrette denne støtte bedre 
kan beløbene differentieres for grupper af 
områder, der har socioøkonomiske eller 
agronomiske forhold, der ligner 
hinanden. Med henblik på at undgå 
forstyrrende virkninger for landbrugernes 
indkomst kan medlemsstaterne vælge at 
yde grundlæggende indkomststøtte på 
basis af betalingsrettigheder. I så fald bør 
værdien af betalingsrettigheder før enhver 
ny konvergens være proportional med 
deres værdi som fastsat i henhold til 
grundbetalingsordningen, jf. forordning 
(EU) nr. 1307/2013, og der bør tages 
højde for betalinger for praksisser i 
landbruget, der er til gavn for klimaet og 
miljøet. Medlemsstaterne bør også søge at 
opnå yderligere konvergens for fortsat at 
lægge afstand til de historiske værdier.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at opdele betragtning 26 i to.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Den grundlæggende indkomststøtte 
udgør den fælles landbrugspolitiks 
vigtigste støtte til stabilisering af 
indkomsten i landbrugsbedrifterne, og det 
er derfor nødvendigt, at en væsentlig del 
på mindst 70 % af bevillingerne fastlagt i 
denne forordnings bilag VII afsættes til 
denne støtte.

Or. es
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Begrundelse

Den grundlæggende indkomststøtte udgør den fælles landbrugspolitiks instrument til at sikre 
større ensartethed i behandlingen af landbrugere og kreaturavlere og skal samtidig være 
denne politiks primære støtte til indkomsten i landbruget.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Små bedrifter er fortsat hjørnestenen i 
Unionens landbrug, fordi de spiller en 
vigtig rolle for beskæftigelsen i 
landdistrikterne og bidrager til territorial 
udvikling. Med henblik på at fremme en 
mere balanceret fordeling af støtten og 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagere, der kun modtager mindre 
beløb, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at tilbyde små bedrifter, at de kan 
erstatte andre direkte betalinger med et 
rundt beløb.

(28) Små bedrifter er fortsat hjørnestenen i 
Unionens landbrug, fordi de spiller en 
vigtig rolle for beskæftigelsen i 
landdistrikterne og bidrager til territorial 
udvikling. Med henblik på at fremme en 
mere balanceret fordeling af støtten og 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagere, der kun modtager mindre 
beløb, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at tilbyde små bedrifter, at de kan 
erstatte direkte betalinger med et rundt 
beløb. Med udsigt til en større reduktion 
af den administrative byrde er det 
imidlertid nødvendigt at give 
medlemsstaterne beføjelser til fra 
begyndelsen automatisk at tilbyde 
bestemte landbrugere under forenklet 
ordning muligheden for at trække sig ud 
af ordningen til en fastlagt frist. Af 
hensyn til princippet om proportionalitet 
bør medlemsstaterne have muligheden for 
at udelukke små landbrugere under 
forenklet ordning fra 
konditionalitetskontrol.

Or. es

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) I lyset af den høje hastighed, 
hvormed landbobefolkningen aldres, 
hvilket truer med at forstærke 
affolkningen af landdistrikterne, og det 
presserende behov for at tilskynde 
tilgangen af nye landbrugere til sektoren 
er det berettiget fra i dag at give 
medlemsstaterne mulighed for at øge 
aldersgrænsen fra 40 til 45 år som primær 
betingelse for at være berettiget til specifik 
støtte til unge landbrugere - i den 
udstrækning det er nødvendigt i henhold 
til styrker, svagheder, muligheder og 
trusler (SWOT-analyse).

Or. es

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den fælles landbrugspolitik bør sikre, 
at medlemsstaterne øger miljøindsatsen, 
samtidig med at der tages hensyn til lokale 
behov og landbrugernes faktiske forhold. 
Medlemsstaterne bør i deres strategiske 
planer under interventionstyper med 
direkte betalinger fastsætte frivillige 
økoordninger for landbrugere, der 
koordineres fuldt ud med andre relevante 
interventioner. Medlemsstaterne bør 
beslutte at yde en sådan støtte som en 
betaling, der ydes enten som incitament og 
godtgørelse for levering af offentlige goder 
i form af praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, eller som 
kompensation for indførelsen af sådan 
praksis. I begge tilfælde bør de sigte på at 
forbedre den fælles landbrugspolitiks 
performance på miljø- og klimaområdet og 
bør derfor betragtes som tiltag, som går ud 

(31) Den fælles landbrugspolitik bør sikre, 
at medlemsstaterne øger miljøindsatsen, 
samtidig med at der tages hensyn til lokale
behov og landbrugernes faktiske forhold. 
Medlemsstaterne bør i deres strategiske 
planer under interventionstyper med 
direkte betalinger fastsætte frivillige 
økoordninger for landbrugere, der 
koordineres fuldt ud med andre relevante 
interventioner. Medlemsstaterne bør 
beslutte at yde en sådan støtte som en 
betaling, der ydes enten som incitament og 
godtgørelse for levering af offentlige goder 
i form af praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, eller som 
kompensation for indførelsen af sådan 
praksis. I begge tilfælde bør de sigte på at 
forbedre den fælles landbrugspolitiks 
performance på miljø- og klimaområdet og 
bør derfor betragtes som tiltag, som går ud 
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over de obligatoriske krav, der allerede er 
fastsat i konditionalitetsordningen. 
Medlemsstaterne kan beslutte at oprette 
økoordninger for praksisser såsom 
forbedret forvaltning af permanente 
græsningsarealer og landskabstræk samt
økologisk landbrug. Disse ordninger kan
også omfatte opstartsordninger, der kan 
bruges som betingelse for at påtage sig 
mere ambitiøse 
landdistriktsudviklingsforpligtelser.

over de obligatoriske krav, der allerede er 
fastsat i konditionalitetsordningen. 
Medlemsstaterne kan beslutte at oprette 
økoordninger for at fremme miljøvenlige 
produktionsmodeller, navnlig ekstensiv 
kreaturdrift, og fremme enhver form for
praksisser såsom bl.a. forbedret forvaltning 
af permanente græsningsarealer, 
landskabstræk og
miljøcertificeringsordninger som
økologisk landbrug, integreret produktion 
eller jordbundsbevarende landbrug. Disse 
ordninger kan omfatte andre 
foranstaltninger end de miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser til 
udvikling af landdistrikterne samt 
foranstaltninger af samme type som
opstartsordninger, der kan bruges som 
betingelse for at påtage sig mere ambitiøse 
landdistriktsudviklingsforpligtelser.

Or. es

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt at have nationale 
finansieringsrammer eller andre 
begrænsninger i form af lofter med henblik 
på at bevare interventionernes specificitet
og fremme programmeringen af 
sektorspecifikke interventioner for vin, 
olivenolie og spiseoliven, humle og andre 
landbrugsprodukter, der fastlægges i denne 
forordning. I frugt- og grøntsagssektoren 
og i sektoren for biavlsprodukter bør der 
dog fortsat ydes støtte fra Unionen i 
henhold til bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1308/201318 med henblik på at 
understøtte opfyldelsen af de målsætninger, 
der er specifikke for denne type 
interventioner. Hvis en medlemsstat 

(36) Det er nødvendigt at have nationale 
finansieringsrammer eller andre 
begrænsninger i form af lofter med henblik 
på at bevare interventionernes specificitet 
og fremme programmeringen af 
sektorspecifikke interventioner for vin, 
olivenolie og spiseoliven, humle og andre 
landbrugsprodukter, der fastlægges i denne 
forordning. I frugt- og grøntsagssektoren 
og i sektoren for biavlsprodukter bør der 
dog fortsat ydes støtte fra Unionen i 
henhold til bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1308/201318 med henblik på at 
understøtte opfyldelsen af de målsætninger, 
der er specifikke for denne type 
interventioner. Hvis en medlemsstat 
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indarbejder støtte i form af "andre 
sektorspecifikke interventioner" i sin 
strategiske plan bør den tilsvarende 
finansielle tildeling trækkes fra 
medlemsstatens tildeling til 
interventionstyper med direkte betalinger 
med henblik på at forblive finansielt 
neutral. Hvis en medlemsstat skulle vælge 
ikke at gennemføre sektorspecifikke 
interventioner for humle og olivenolie, bør 
de dertil knyttede tildelinger for den 
pågældende medlemsstat stilles til rådighed 
som yderligere tildelinger til 
interventionstyper med direkte betalinger.

indarbejder støtte i form af "andre 
sektorspecifikke interventioner" i sin 
strategiske plan bør den tilsvarende 
finansielle tildeling trækkes fra 
medlemsstatens tildeling til 
interventionstyper med direkte betalinger 
med henblik på at forblive finansielt 
neutral. Hvis en medlemsstat skulle vælge 
ikke at gennemføre sektorspecifikke 
interventioner for humle og olivenolie, bør 
de dertil knyttede tildelinger for den 
pågældende medlemsstat stilles til rådighed 
som yderligere tildelinger til 
interventionstyper med direkte betalinger. I 
tilfælde af interventioner knyttet til 
"andre sektorer" har medlemsstaterne, 
afhængigt af de særlige forhold i den 
enkelte sektor, mulighed for at vælge 
mellem ordninger baseret på operative 
programmer og nationale 
støtteprogrammer.

_________________ _________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

Or. es

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) I betragtning af den fastlagte 
bevilling til biavlssektoren bør den øverste 
grænse for fællesskabets 
medfinansiering, i erkendelse af den 
vigtige rolle sektoren udfylder i 
forbindelse med bevarelse af 
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biodiversiteten og fødevareproduktionen, 
øges tilsvarende og nye 
støtteforanstaltninger tilføjes til fremme 
af udvikling i sektoren.

Or. es

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Skovbrugsforanstaltninger bør bidrage 
til gennemførelsen af Unionens 
skovbrugsstrategi og være baseret på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter, som bør bygge på de 
forpligtelser, der følger af forordningen om 
medtagelse af drivhusgasemissioner og -
optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug [LULUCF-
forordningen], samt de forpligtelser, der 
blev indgået på ministerkonferencen om 
beskyttelse af Europas skove. 
Interventionerne bør være baseret på 
skovforvaltningsplaner eller tilsvarende 
instrumenter og kan omfatte udvikling af 
skovarealer og bæredygtig skovforvaltning, 
herunder skovrejsning samt etablering og 
regenerering af skovlandbrugssystemer, 
beskyttelse, genoprettelse og forbedring af 
skovressourcer under hensyntagen til 
eventuelle tilpasningsbehov, investeringer, 
der sikrer og øger bevarelsen af skov og 
modstandsdygtighed, eller i 
økosystemtjenester inden for skovbrug og 
klimatjenester, og foranstaltninger og 
investeringer til støtte for vedvarende 
energi og bioøkonomien.

(39) Skovbrugsforanstaltninger bør bidrage 
til gennemførelsen af Unionens 
skovbrugsstrategi og være baseret på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter, som bør bygge på de 
forpligtelser, der følger af forordningen om 
medtagelse af drivhusgasemissioner og -
optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug [LULUCF-
forordningen], samt de forpligtelser, der 
blev indgået på ministerkonferencen om 
beskyttelse af Europas skove. 
Interventionerne bør være baseret på 
skovforvaltningsplaner eller tilsvarende 
instrumenter og kan omfatte udvikling af 
skovarealer og bæredygtig skovforvaltning, 
herunder skovrejsning, forebyggelse af 
brand samt etablering og regenerering af 
skovlandbrugssystemer, beskyttelse, 
genoprettelse og forbedring af 
skovressourcer under hensyntagen til 
eventuelle tilpasningsbehov, investeringer, 
der sikrer og øger bevarelsen af skov og 
modstandsdygtighed, eller i 
økosystemtjenester inden for skovbrug og 
klimatjenester, og foranstaltninger og 
investeringer til støtte for vedvarende 
energi og bioøkonomien.

Or. es
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) EGFL bør fortsat finansiere 
interventionstyper med direkte betalinger 
og sektorspecifikke interventionstyper, 
mens ELFUL fortsat bør finansiere 
interventionstyper til landdistriktsudvikling 
som omhandlet i denne forordning. 
Bestemmelserne om den finansielle 
forvaltning af den fælles landbrugspolitik 
bør fastsættes særskilt for de to fonde og 
for de aktiviteter, der modtager støtte fra 
hver af dem, under hensyntagen til at den 
nye gennemførelsesmodel giver 
medlemsstaterne mere fleksibilitet og mere 
indflydelse på, hvordan de skal opfylde 
deres målsætninger. Interventionstyperne i 
denne forordning bør dække perioden fra 
den 1. januar 2021 til den 31. december 
2027.

(47) EGFL bør fortsat finansiere 
interventionstyper med direkte betalinger 
og sektorspecifikke interventionstyper, 
mens ELFUL fortsat bør finansiere 
interventionstyper til landdistriktsudvikling 
som omhandlet i denne forordning. 
Bestemmelserne om den finansielle 
forvaltning af den fælles landbrugspolitik 
bør fastsættes særskilt for de to fonde og 
for de aktiviteter, der modtager støtte fra 
hver af dem, under hensyntagen til at den 
nye gennemførelsesmodel giver 
medlemsstaterne mere fleksibilitet og mere 
indflydelse på, hvordan de skal opfylde 
deres målsætninger. Interventionstyperne i 
denne forordning bør dække perioden fra 
den 1. januar 2023 til den 31. december 
2027.

Or. es

Begrundelse

Den nye model baseret på strategiske, nationale planer udgør en drastisk ændring af 
paradigmet for den fælles landbrugspolitik. Det er nødvendigt at afsætte mere tid til 
udarbejdelsen af planerne, hvorfor det er er hensigtsmæssigt at udsætte lanceringen for 
desuden at undgå enhver risiko for afbrydelser i betalingerne til landbrugerne.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Med henblik på at lette forvaltningen 
af ELFUL-midler bør der fastsættes én
bidragssats for støtte fra ELFUL for så vidt 
angår offentlige udgifter i 
medlemsstaterne. Med henblik på at tage 
hensyn til deres særlige betydning eller 

(49) Med henblik på at lette forvaltningen 
af ELFUL-midler bør der fastsættes en 
generel bidragssats for støtte fra ELFUL 
for så vidt angår offentlige udgifter i 
medlemsstaterne. Med henblik på at tage 
hensyn til deres særlige betydning eller 
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karakter bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til visse typer operationer. 
Med henblik på at afbøde de særlige 
problemer som følge af udviklingsniveauet, 
den afsides beliggenhed og ø-karakter bør 
der fastsættes en passende ELFUL-
bidragssats for de mindre udviklede 
regioner, regionerne i den yderste periferi 
som omhandlet i artikel 349 i TEUF og de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav.

karakter bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til visse typer operationer. 
Med henblik på at afbøde de særlige 
problemer som følge af udviklingsniveauet, 
den afsides beliggenhed og ø-karakter bør 
der fastsættes en højere ELFUL-
bidragssats for de mindre udviklede 
regioner, regionerne i den yderste periferi 
som omhandlet i artikel 349 i TEUF og de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 229/2013.

Or. es

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Med henblik på at sikre at de 
strategiske planer har en klar strategisk 
linje og med henblik på at fremme 
sammenhængen med andre EU-politikker, 
navnlig med allerede eksisterende 
langfristede nationale mål, der udspringer 
af EU-lovgivning som f.eks. de aftaler, der 
vedrører klimaændringer, skove, 
biodiversitet og vand, bør der kun foreligge 
én strategisk plan pr. medlemsstat.

(55) Med henblik på at sikre at de 
strategiske planer har en klar strategisk 
linje og med henblik på at fremme 
sammenhængen med andre EU-politikker, 
navnlig med allerede eksisterende 
langfristede nationale mål, der udspringer 
af EU-lovgivning som f.eks. de aftaler, der 
vedrører klimaændringer, skove, 
biodiversitet og vand, bør der kun foreligge 
én strategisk plan pr. medlemsstat.
Førnævnte strategiske plan kan imidlertid 
omfatte regionalt styrede interventioner til 
udvikling af landdistrikterne, idet der 
tages højde for forvaltningsstrukturen i 
visse medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 58
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) De strategiske planer bør have til 
formål at sikre bedre sammenhæng mellem 
den fælles landbrugspolitiks mange 
forskellige værktøjer, idet de bør dække 
såvel interventionstyper med direkte 
betalinger som sektorspecifikke 
interventionstyper og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling. De bør også sikre 
og dokumentere, at de valg, som 
medlemsstaterne træffer, er i 
overensstemmelse med og 
hensigtsmæssige i relation til Unionens
prioriteter og målsætninger. De bør derfor 
omfatte en resultatorienteret 
interventionsstrategi, der er struktureret 
rundt om de specifikke målsætninger for 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
kvantificerede mål i forbindelse med disse 
målsætninger. Med henblik på at gøre det 
muligt at overvåge de strategiske planer på 
årsbasis bør disse mål være baseret på 
resultatindikatorer.

(58) De strategiske planer bør have til 
formål at sikre bedre sammenhæng mellem 
den fælles landbrugspolitiks mange 
forskellige værktøjer, idet de bør dække 
såvel interventionstyper med direkte 
betalinger som sektorspecifikke 
interventionstyper og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling. De bør også sikre 
og dokumentere, at de valg, som 
medlemsstaterne træffer, er i 
overensstemmelse med og 
hensigtsmæssige i relation til Unionens 
prioriteter og målsætninger. De bør derfor 
omfatte en resultatorienteret 
interventionsstrategi, der er struktureret 
rundt om de specifikke målsætninger for 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
kvantificerede mål i forbindelse med disse 
målsætninger. Med henblik på at gøre det 
muligt at overvåge de strategiske planer på 
årsbasis eller, om relevant, på flerårig 
basis bør disse mål være baseret på 
resultatindikatorer.

Or. es

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) I betragtning af at medlemsstaterne 
bør have fleksibilitet hvad angår eventuel 
uddelegering af gennemførelsen af de 
strategiske planer på regionalt plan på 
grundlag af en national ramme og med 
henblik på at fremme koordinering mellem 
regionerne for så vidt angår nationale 
udfordringer, bør de strategiske planer 
omfatte en beskrivelse af samspillet 
mellem nationale og regionale 
interventioner.

(60) I betragtning af at medlemsstaterne 
bør have fleksibilitet hvad angår eventuel 
uddelegering af udformningen og
gennemførelsen af de strategiske planer på 
regionalt plan på grundlag af en national 
ramme og med henblik på at fremme 
koordinering mellem regionerne for så vidt 
angår nationale udfordringer, bør de 
strategiske planer omfatte en beskrivelse af 
samspillet mellem nationale og regionale 
interventioner.
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Or. es

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Eftersom de strategiske planer bør 
give Kommissionen mulighed for at påtage 
sig ansvaret for forvaltningen af Unionens 
budget og samtidig give medlemsstaterne 
retssikkerhed i forbindelse med visse 
elementer i de strategiske planer, bør de 
strategiske planer omfatte en specifik 
beskrivelse af de enkelte interventioner, 
herunder betingelser for støtteberettigelse, 
budgettildelinger, de planlagte output og 
enhedsomkostninger. Det er nødvendigt, at 
der udarbejdes finansieringsplaner for at 
give et overblik over alle de 
budgetmæssige aspekter og hver enkelt 
intervention, samt en målplan.

(61) Eftersom de strategiske planer bør 
give Kommissionen mulighed for at påtage 
sig ansvaret for forvaltningen af Unionens 
budget og samtidig give medlemsstaterne 
retssikkerhed i forbindelse med visse 
elementer i de strategiske planer, bør de 
strategiske planer omfatte en specifik 
beskrivelse af de enkelte interventioner, 
herunder kriterier for støtteberettigelse, 
budgettildelinger, de planlagte output og 
enhedsomkostninger. Det er nødvendigt, at 
der udarbejdes finansieringsplaner for at 
give et overblik over alle de 
budgetmæssige aspekter og hver enkelt 
intervention, samt en målplan.

Or. es

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) I lyset af de bekymringer, der er 
vedrørende den administrative byrde. som 
delt forvaltning medfører, bør der også 
være særligt fokus på forenkling i de 
strategiske planer.

(64) I lyset af de bekymringer, der er 
vedrørende den administrative byrde. som 
delt forvaltning medfører, bør der også 
være særligt fokus på reduktion af byrden
i de strategiske planer.

Or. es

Ændringsforslag 37
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Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) En forvaltningsmyndighed bør være 
ansvarlig for forvaltningen og 
gennemførelsen af hver enkelt strategisk 
plan. Dens opgaver bør præciseres 
nærmere i denne forordning. 
Forvaltningsmyndigheden bør kunne 
uddelegere en del af sine opgaver, men 
forbliver ansvarlig for en effektiv og 
korrekt forvaltning. I forbindelse med 
forvaltningen og gennemførelsen af de 
strategiske planer bør medlemsstaterne 
sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets [forordning (EU, Euratom) X] 
[den nye finansforordning] og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) X 
[den nye horisontale forordning].

(69) En forvaltningsmyndighed bør være 
ansvarlig for forvaltningen og 
gennemførelsen af hver enkelt strategisk 
plan. Ikke desto mindre kan 
medlemsstaterne, i tilfælde af 
uddelegering til regionalt plan af 
elementer vedrørende udvikling af 
landdistrikterne, oprette regionale 
forvaltningsmyndigheder. Dens opgaver 
bør præciseres nærmere i denne 
forordning. Forvaltningsmyndigheden bør 
kunne uddelegere en del af sine opgaver, 
men forbliver ansvarlig for en effektiv og 
korrekt forvaltning. I forbindelse med 
forvaltningen og gennemførelsen af de 
strategiske planer bør medlemsstaterne 
sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets [forordning (EU, Euratom) X] 
[den nye finansforordning] og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) X 
[den nye horisontale forordning].

Or. es

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) ELFUL bør på Kommissionens 
initiativ yde støtte i form af teknisk bistand 
til aktioner vedrørende udførelsen af de 
opgaver, der er omhandlet i [artikel 7 i 
HzR]. Der kan også på medlemsstaternes 
initiativ ydes teknisk bistand til udførelsen 
af de opgaver, der er nødvendige af hensyn 
til en effektiv forvaltning og gennemførelse 
af støtte i sammenhæng med de strategiske 
planer. Det er kun muligt at øge den 

(71) ELFUL bør på Kommissionens 
initiativ yde støtte i form af teknisk bistand 
til aktioner vedrørende udførelsen af de 
opgaver, der er omhandlet i [artikel 7 i 
HzR]. Der kan også på medlemsstaternes 
initiativ ydes teknisk bistand til udførelsen 
af de opgaver, der er nødvendige af hensyn 
til en effektiv forvaltning og gennemførelse 
af støtte i sammenhæng med de strategiske 
planer. Det er kun muligt at øge den 
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tekniske bistand på medlemsstaternes 
initiativ for Malta.

tekniske bistand på medlemsstaternes 
initiativ for Luxembourg og Malta.

Or. es

Begrundelse

Rettelse

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Der bør indføres mekanismer, som 
træder i kraft med henblik på beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser, såfremt 
gennemførelsen af de strategiske planer 
afviger væsentligt fra de fastsatte mål. Det 
bør således være muligt at anmode 
medlemsstaterne om at fremsende 
handlingsplaner i tilfælde af væsentlig og 
ubegrundet lav performance. Det bør 
kunne føre til suspension og i sidste ende 
nedsættelse af støtten fra Unionen, hvis de 
planlagte resultater ikke opnås. Derudover 
bør der fastsættes en samlet 
performancebonus som en del af en 
incitamentordning baseret på tildeling af 
en performancebonus med henblik på at 
tilskynde til god performance på miljø- og 
klimaområdet.

(76) Der bør indføres mekanismer, som 
træder i kraft med henblik på beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser, såfremt 
gennemførelsen af de strategiske planer 
afviger væsentligt fra de fastsatte mål. Det 
bør således være muligt at anmode 
medlemsstaterne om at fremsende 
handlingsplaner i tilfælde af væsentlig og 
ubegrundet lav performance. Det bør 
kunne føre til suspension og i sidste ende 
nedsættelse af støtten fra Unionen, hvis de 
planlagte resultater ikke opnås.

Or. es

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Af hensyn til retssikkerheden og med 
henblik på at beskytte landbrugernes 

(83) Af hensyn til retssikkerheden og med 
henblik på at beskytte landbrugernes 
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rettigheder og garantere, at interventioner i 
forbindelse med direkte betalinger fungerer 
på en gnidningsløs, sammenhængende og 
effektiv måde, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage visse 
retsakter for så vidt angår bestemmelser, 
der gør ydelsen af betalinger betinget af, at 
der anvendes certificerede frø af bestemte 
hampesorter, og at der indføres en 
procedure for fastlæggelse af hampesorter 
og verifikation af deres indhold af 
tetrahydrocannabinol, bestemmelser om 
god landbrugs- og miljømæssig stand og 
visse relaterede elementer hvad angår 
betingelser for støtteberettigelse og om 
anmeldelsens indhold og kravene til 
aktivering af betalingsrettigheder, 
yderligere bestemmelser om 
økoordningerne, foranstaltninger til at 
forhindre, at modtagere af koblet 
indkomststøtte lider under strukturel 
uligevægt på markedet i en sektor, 
herunder beslutningen om, at sådan støtte 
fortsat kan udbetales indtil 2027 på 
grundlag af de produktionsenheder, hvortil 
der i en tidligere referenceperiode blev 
ydet sådan støtte, bestemmelser om og 
betingelser for godkendelse af arealer og 
sorter i forbindelse med afgrødespecifik 
betaling for bomuld og bestemmelserne om 
ydelse af denne betaling.

rettigheder og garantere, at interventioner i 
forbindelse med direkte betalinger fungerer 
på en gnidningsløs, sammenhængende og 
effektiv måde, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage visse 
retsakter for så vidt angår bestemmelser, 
der gør ydelsen af betalinger betinget af, at 
der anvendes certificerede frø af bestemte 
hampesorter, og at der indføres en 
procedure for fastlæggelse af hampesorter 
og verifikation af deres indhold af 
tetrahydrocannabinol samt bestemmelser 
om god landbrugs- og miljømæssig stand 
hvad angår betingelser for 
støtteberettigelse og om anmeldelsens 
indhold og kravene til aktivering af 
betalingsrettigheder, yderligere 
bestemmelser om økoordningerne, 
foranstaltninger til at forhindre, at 
modtagere af koblet indkomststøtte lider 
under strukturel uligevægt på markedet i en 
sektor, herunder beslutningen om, at sådan 
støtte fortsat kan udbetales indtil 2027 på 
grundlag af de produktionsenheder, hvortil 
der i en tidligere referenceperiode blev 
ydet sådan støtte, bestemmelser om og 
betingelser for godkendelse af arealer og 
sorter i forbindelse med afgrødespecifik 
betaling for bomuld og bestemmelserne om 
ydelse af denne betaling.

Or. es

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85a) For at sikre lighed mellem 
medlemsstaterne og give dem 
strukturerede evalueringsredskaber, bør 
der gives Kommissionen beføjelser til at 
vedtage visse retsakter vedrørende 
indholdet af resultatrammen.
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Or. es

Begrundelse

Denne ændring er forbundet med artikel 120, som er ændret i en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med udtalelsen fra Parlamentets juridiske tjenester.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Med henblik på at sikre ens 
betingelser for gennemførelsen af og med 
henblik på at forhindre illoyal konkurrence 
eller diskrimination mellem landbrugere 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
fastlæggelsen af referencearealer med 
henblik på støtte til olieafgrøder, 
bestemmelser om proceduren for 
godkendelse af arealer og sorter i 
forbindelse med afgrødespecifik betaling 
for bomuld og om de dertil knyttede 
meddelelser, beregningen af nedsættelsen i 
tilfælde hvor det støtteberettigede 
bomuldsareal overstiger basisarealet, 
finansiel støtte fra Unionen til destillation 
af biprodukter fra vinfremstilling, den 
årlige fordeling pr. medlemsstat af det 
samlede beløb, som Unionen kan yde i 
støtte til interventionstyper til 
landdistriktsudvikling, bestemmelser om 
præsentationen af elementerne i de 
strategiske planer, bestemmelserne om 
procedurer og frister for godkendelse af de 
strategiske planer og fremsættelsen og 
godkendelsen af anmodninger om ændring 
af de strategiske planer, de ens betingelser 
for anvendelsen af informations- og 
offentliggørelseskravene vedrørende de 
muligheder, der tilbydes i de strategiske 
planer, bestemmelserne om performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen, 
bestemmelserne om forelæggelsen af 
indholdet i den årlige performancerapport, 

(87) Med henblik på at sikre ens 
betingelser for gennemførelsen af og med 
henblik på at forhindre illoyal konkurrence 
eller diskrimination mellem landbrugere 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
fastlæggelsen af referencearealer med 
henblik på støtte til olieafgrøder, 
bestemmelser om proceduren for 
godkendelse af arealer og sorter i 
forbindelse med afgrødespecifik betaling 
for bomuld og om de dertil knyttede 
meddelelser, beregningen af nedsættelsen i 
tilfælde hvor det støtteberettigede 
bomuldsareal overstiger basisarealet, 
finansiel støtte fra Unionen til destillation 
af biprodukter fra vinfremstilling, den 
årlige fordeling pr. medlemsstat af det 
samlede beløb, som Unionen kan yde i 
støtte til interventionstyper til 
landdistriktsudvikling, bestemmelser om 
præsentationen af elementerne i de 
strategiske planer, bestemmelserne om 
procedurer og frister for godkendelse af de 
strategiske planer og fremsættelsen og 
godkendelsen af anmodninger om ændring 
af de strategiske planer, de ens betingelser 
for anvendelsen af informations- og 
offentliggørelseskravene vedrørende de 
muligheder, der tilbydes i de strategiske 
planer, bestemmelserne om forelæggelsen 
af indholdet i den årlige 
performancerapport, bestemmelserne om 
de oplysninger, som medlemsstaterne skal 
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bestemmelserne om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal indsende til brug for 
Kommissionens performancevurdering, 
bestemmelserne om databehovene og 
synergierne mellem potentielle datakilder
samt ordninger til at sikre en 
sammenhængende tilgang til 
fastlæggelsen af tildelingen af 
performancebonus til medlemsstaterne. 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.

indsende til brug for Kommissionens 
performancevurdering, bestemmelserne om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.

_________________ _________________

22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. es

Begrundelse

Bestemmelserne om performance-, overvågnings- og evalueringsrammen bør fastsættes ved 
en delegeret retsakt. Desuden foreslås det, at fjerne "performance-bonussen", eftersom den 
kunne betyde dobbelt sanktion. Udtrykket "bonus" forvirrer begreberne, fordi der bag det 
konkret gemmer sig en straf, som kan lægges oveni sanktionerne for ikke at nå målene.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Betragtning 92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(92a) I EU's øområder er der specifikke 
vanskeligheder forbundet med udøvelse af 
landbrugsaktiviteter og udvikling af 
landdistrikterne. Det vil være 
hensigtsmæssigt at gennemføre en 
evaluering af virkningerne af den fælles 
landbrugspolitik i disse regioner med 
henblik på at foretage en tilpasning af de 
strategiske planer, der tager højde for de 
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særlige regionale forhold.

Or. es

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) interventionstyper og fælles krav til 
brug for medlemsstaternes bestræbelser på 
at nå disse målsætninger samt de dertil 
knyttede finansielle ordninger

b) EU's interventionstyper og krav til brug 
for medlemsstaternes bestræbelser på at nå 
disse målsætninger samt de dertil knyttede 
finansielle ordninger

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremhæve og forstærke den karakter af fællesskab, der hører den fælles 
landbrugspolitik til.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
støtte fra Unionen, som ydes gennem 
EGFL og ELFUL til interventioner 
beskrevet i medlemsstaternes strategiske 
planer, der er godkendt af Kommissionen, 
og som dækker perioden fra den 1. januar
2021 til den 31. december 2027.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
støtte fra Unionen, som ydes gennem 
EGFL og ELFUL til interventioner 
beskrevet i medlemsstaternes strategiske 
planer, der er godkendt af Kommissionen, 
og som dækker perioden fra den 1. januar
2023 til den 31. december 2027.

Or. es

Begrundelse

Den nye model baseret på strategiske, nationale planer udgør en drastisk ændring af 
paradigmet for den fælles landbrugspolitik. Det er nødvendigt at afsætte mere tid til 
udarbejdelsen af disse planer. Det er derfor hensigtsmæssigt at udsætte lanceringen for 
desuden at undgå enhver risiko for afbrydelser i betalingerne til landbrugerne.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afsnit II, kapitel III, og afsnit III,
kapitel II, og artikel 41 og 43 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[CPR]26 finder anvendelse på støtte, der 
ydes gennem ELFUL i henhold til 
nærværende forordning.

2. Afsnit III, kapitel II, og artikel 41 og 43 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) [CPR]26 finder anvendelse på støtte, 
der ydes gennem ELFUL i henhold til 
nærværende forordning.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) […/…] af [dato] [fulde 
titel] (EUT L).

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) […/…] af [dato] [fulde 
titel] (EUT L).

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder bestemmelser om sanktioner for manglende opfyldelse af 
mål fastsat i de strategiske planer. Anvendelse af sanktioner for manglende opfyldelse af 
makroøkonomiske mål kan udgøre en dobbelt sanktion.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) et projekt, en kontrakt, en aktion eller en 
gruppe projekter, som er udvalgt under de
pågældende programmer

i) et projekt, en kontrakt, en aktion eller en 
gruppe projekter, som er udvalgt under den
pågældende strategiske plan

Or. es

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i forbindelse med finansielle 
instrumenter, et programbidrag til et 
finansielt instrument og den efterfølgende 
finansielle støtte, som det finansielle 
instrument yder til slutmodtagere

ii) i forbindelse med finansielle 
instrumenter, et bidrag fra en strategisk 
plan til et finansielt instrument og den 
efterfølgende finansielle støtte, som det 
finansielle instrument yder til 
slutmodtagere

Or. es

Begrundelse

Ukompliceret præcisering.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) et offentligretligt eller privatretligt organ, 
en enhed med eller uden status som 
juridisk person eller en fysisk person, der 
har ansvaret for at iværksætte eller både 
iværksætte og gennemføre operationer

i) et offentligretligt eller privatretligt organ, 
en enhed med eller uden status som 
juridisk person, en fysisk person eller en 
gruppe af fysiske eller juridiske personer, 
der har ansvaret for at iværksætte eller 
både iværksætte og gennemføre 
operationer

Or. es

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "delmål": mellemliggende mål, der skal 
opnås på et givet tidspunkt i perioden for 
den strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik i forhold til de
indikatorer, der indgår i en bestemt 
målsætning.

j) "delmål": mellemliggende mål, der skal 
opnås på et givet tidspunkt i perioden for 
den strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik i forhold til de
resultatindikatorer, der indgår i en bestemt 
målsætning.
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Or. es

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "landbrugsaktivitet" defineres på en 
måde, så det omfatter både produktion af 
de landbrugsprodukter, der er omhandlet i 
bilag I til TEU og TEUF, herunder
bomuld og lavskov med kort omdriftstid, 
og bevarelse af et landbrugsareal i en 
stand, der gør det egnet til græsning eller 
dyrkning uden forberedende 
foranstaltninger ud over brug af de 
sædvanlige landbrugsmetoder og -maskiner

a) "landbrugsaktivitet" defineres på en 
måde, så det omfatter både produktion af 
de landbrugsprodukter, der er omhandlet i 
bilag I til TEU og TEUF, bomuld og 
lavskov med kort omdriftstid, og bevarelse 
af et landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning uden 
forberedende foranstaltninger ud over brug 
af de sædvanlige landbrugsmetoder og -
maskiner

Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) "permanente græsarealer og 
permanente græsningsarealer" (sammen 
omtalt som "permanente græsarealer") er 
arealer, som er holdt uden for bedriftens 
omdrift i fem år eller mere, der anvendes til 
dyrkning af græs eller andet grøntfoder, 
hvad enten der er tale om naturlige
(selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer. 
Det kan omfatte andre arter, f.eks. buske 
og/eller træer, der kan afgræsses eller 

iii) "permanente græsarealer og 
permanente græsningsarealer" (sammen 
omtalt som "permanente græsarealer") er 
arealer, som er holdt uden for bedriftens 
omdrift i fem år eller mere, der anvendes til 
dyrkning af græs eller andet grøntfoder, 
hvad enten der er tale om naturlige
(selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer. 
Det kan omfatte andre arter, f.eks. buske 
og/eller træer, der kan afgræsses eller 
bruges til produktion af dyrefoder, hvis 
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bruges til produktion af dyrefoder græs og andet grøntfoder er det 
fremherskende. Det kan også være 
græsarealer, der indgår som led i gængse 
lokale praksisser, hvor græs og andet 
grøntfoder ikke traditionelt har været det 
dominerende, eller det kan være 
græsarealer, hvor græs og andet 
grøntfoder ikke er fremherskende eller 
ikke forekommer. Hvis medlemsstaterne 
træffer afgørelse herom, skal græsarealer, 
som har været i omdrift i fem år eller 
mere, holdes udenfor

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag er et tilbageskridt i forhold til den aftale, der blev indgået med 
henblik på forhandlingen af "Omnibus-forordningen", hvis bestemmelser tog højde for de 
særlige karakteristika for græsningsarealer i Middelhavsområdet som f.eks. fælleder. Det er 
nødvendigt at fastholde definitionens centrale elementer for at undgå forskelsbehandling.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "egentlig landbruger" defineres på en 
sådan måde, at det sikres, at der ikke ydes 
støtte til personer, hvis landbrugsaktivitet
kun udgør en ubetydelig del af deres 
samlede økonomiske virksomhed, eller 
hvis vigtigste forretningsaktivitet ikke er 
landbrugsaktivitet, uden at det dog 
udelukker landbrugere, der har flere 
forretningsaktiviteter. Definitionen skal 
gøre det muligt at fastsætte, hvilke 
landbrugere, der ikke betragtes som 
egentlige landbrugere, på baggrund af 
betingelser såsom indkomstvurderinger, 
forbrug af arbejdskraft på bedriften, 
selskabsformål og/eller optagelse i registre

d) "egentlig landbruger" defineres på en 
sådan måde, at det sikres, at der ydes støtte 
til personer, hvis landbrugsaktivitet ikke
udgør en ubetydelig del af deres samlede 
økonomiske virksomhed, eller hvis 
vigtigste forretningsaktivitet ikke er 
landbrugsaktivitet, uden at det dog 
udelukker landbrugere, der har flere 
forretningsaktiviteter. Definitionen skal 
gøre det muligt at fastsætte, hvilke 
landbrugere, der ikke betragtes som 
egentlige landbrugere, på baggrund af
betingelser såsom indkomstvurderinger, 
forbrug af arbejdskraft på bedriften, 
selskabsformål og/eller optagelse i registre. 
Definitionen bør under alle 
omstændigheder bevare EU's model med 
familielandbrug, individuelle eller på 
foreningsbasis, uafhængigt af størrelsen, 
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og bør om nødvendigt tage de særlige 
forhold i regionerne, som er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 349 i TEUF, i 
betragtning

Or. es

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "ung landbruger" defineres på en sådan 
måde, at definitionen omfatter:

e) "ung landbruger" defineres i forbindelse 
med alle interventioner under den 
strategiske plan på en sådan måde, at 
definitionen omfatter en øvre 
aldersgrænse på 40 år samt:

Or. es

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en maksimumsalder, der ikke må 
overstige 40 år

udgår

Or. es

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Medlemsstaterne kan øge 
aldersgrænsen, omtalt i stk. 1 til 45 år, 
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hvis en sådan ændring i lyset af en 
SWOT-analyse (af svagheder, styrker, 
muligheder og trusler) er nødvendig af 
hensyn til opfyldelsen af den i artikel k, 
stk. 1, litra g), definerede målsætning

Or. es

Begrundelse

Den kraftige affolkning af landdistrikterne og den udprægede aldring af befolkningen i de 
områder berettiger en højere aldersgrænse for modtagere af støtte til "unge" med henblik på 
at stimulere tilgangen af nye landbrugere.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) På tidspunktet for evaluering af 
hvorvidt betingelserne mht. 
bedriftslederen er opfyldt, skal 
medlemsstaterne tage hensyn til modeller, 
hvor flere partnere deltager i ledelsen af 
en foreningsbaseret struktur.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne bør på tidspunktet for fastsættelse af definitionen af "ung landbruger" tage 
hensyn til den særlige situation for foreningsbaserede bedrifter.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "ung landbruger" defineres på en 
sådan måde, at definitionen omfatter:

i) betingelser for at være "bedriftens 
driftsleder"
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ii) passende uddannelseskrav og/eller 
krævede kvalifikationer.

Or. es

Begrundelse

Der bør gives mere støtte til nye landbrugere for at forstærke deres bidrag til revitalisering af 
landdistrikterne.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte fra EGFL og ELFUL har til formål 
yderligere at forbedre den bæredygtige 
udvikling inden for landbrug, fødevarer og 
landdistrikter og bidrage til at nå følgende 
overordnede målsætninger om:

Støtte fra EGFL og ELFUL har til formål 
yderligere at forbedre den bæredygtige 
udvikling inden for landbrug,
fødevareproduktion og landdistrikter og 
bidrage til at nå følgende overordnede
økonomiske, miljømæssige og sociale
målsætninger om:

Or. es

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme en intelligent, robust og 
modstandsdygtig landbrugssektor og
dermed garantere fødevaresikkerhede

a) at fremme en robust, konkurrencedygtig 
og mangfoldig landbrugssektor, som 
bidrager til opnåelse af målene indeholdt i 
artikel 39, litra a), c), d), og e) i TEUF, 
for at opnå forsyningssikkerhed i EU

Or. es

Begrundelse

De økonomiske målsætninger for den fælles landbrugspolitik, som er fastlagt i traktaten, må 
ikke tabes af syne i forbindelse med den nye model for strategiske planer.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at styrke den socioøkonomiske struktur i 
landområderne.

c) at styrke den socioøkonomiske struktur i 
landområderne med særligt fokus på, jf.
artikel 39, litra b) i TEUF, at tilstræbe en 
levestandard for landbefolkningen, som er 
på lige fod med levestandarden for den 
øvrige befolkning, og at bekæmpe 
affolkningen af landdistrikterne.

Or. es

Begrundelse

De sociale målsætninger for den fælles landbrugspolitik, som er fastlagt i traktaten, må ikke 
glemmes i forbindelse med den nye model for strategiske planer.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at fremme bæredygtig udvikling og
forvaltning af naturressourcerne såsom 
vand, jord og luft

e) at fremme bæredygtig udvikling ved 
hjælp af en mere effektiv forvaltning af 
naturressourcerne

Or. es

Begrundelse

Forenklet formulering.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PR\1167489DA.docx 47/231 PE627.760v02-00

DA

g) at tiltrække unge landbrugere og fremme 
virksomhedsudviklingen i landdistrikterne

g) at tiltrække unge landbrugere og nye 
landbrugere, navnlig i de mest affolkede 
områder, og fremme 
virksomhedsudviklingen i landdistrikterne

Or. es

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at fremme beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og lokal udvikling i 
landdistrikterne, herunder bioøkonomien 
og bæredygtigt skovbrug

h) at fremme beskæftigelse, vækst, social 
inklusion, kvinders deltagelse i 
økonomiske aktiviteter i landdistrikterne
og lokal udvikling i landdistrikterne, 
herunder bioøkonomien og bæredygtigt 
skovbrug

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være med til at styrke kvinders rolle som dynamisk katalysator i 
forbindelse med livet i landdistrikterne.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forbedre det europæiske landbrugs 
reaktion på samfundets krav til fødevarer 
og sundhed, herunder kravene til sikre, 
nærende og bæredygtige fødevarer, 
madspild samt til dyrevelfærd.

i) at forbedre det europæiske landbrugs 
reaktion på samfundets krav til
fødevarekvalitet og -sikkerhed, 
bæredygtighed i miljømæssig henseende 
og dyrevelfærd.

Or. es

Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik spiller en ubetydelig rolle i bekæmpelsen af madspild, hvorfor 
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den ikke bør være angivet blandt de specifikke målsætninger. Desuden er ændringen en 
forenkling af teksten.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med opfyldelsen af disse
specifikke målsætninger ved hjælp af EU-
landbrugsstøtte sikrer medlemsstaterne
forenkling og performance.

2. I forbindelse med gennemførelsen af de
specifikke målsætninger ved hjælp af EU-
landbrugsstøtte bør medlemsstaterne
begrænse den administrative byrde mest 
muligt.

Or. es

Begrundelse

Det er endnu ikke afklaret, om den nye model, som Kommissionen foreslår, vil give plads for 
en forenkling af den fælles landbrugspolitik- Det er derfor på sin plads hellere at fokusere på 
målsætningen om at reducere den administrative byrde.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaternes strategiske planer 
kan muligvis ikke tage fat på alle de i stk. 
1 omhandlede målsætninger, hvis det 
findes berettiget i situationsanalysen 
udtrykt som styrker, svagheder, 
muligheder og trusler (SWOT).

Or. es

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan supplere de i bilag I 
indeholdte output- og resultatindikatorer 
ved hjælp af en mere detaljeret oversigt 
over dem med henblik på en tilpasning til 
de særlige forhold i deres strategiske 
planer på nationalt og regionalt plan

Or. es

Begrundelse

Der bør være nogle fælles indikatorer, som medlemsstaterne kan opdele i forhold til de 
specifikke forhold i det enkelte område. Ændringen skal være en præcisering af 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af bilag I med henblik på at 
tilpasse de fælles output-, resultat- og 
effektindikatorer, når der er gjort 
erfaringer med deres anvendelse, og, hvis 
det er nødvendigt, tilføje nye indikatorer.

udgår

Or. es

Begrundelse

De fælles indikatorer, som er indeholdt i bilag I, placerer sig centralt i den nye model for den 
fælles landbrugspolitik. De bør derfor betragtes som væsentlige elementer, der bør reguleres 
igennem en fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Medlemsstaterne sikrer, at interventionerne 
udformes på grundlag af objektive og 
ikkediskriminerende kriterier, er forenelige 
med det indre marked og ikke er 
konkurrenceforvridende.

Medlemsstaterne sikrer, at interventionerne 
udformes på grundlag af objektive og 
ikkediskriminerende kriterier, og at de ikke
er til hinder for et velfungerende indre 
marked.

Or. es

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen er garant for, at 
medlemsstaternes strategiske planer er i 
overensstemmelse med forpligtelserne 
over for verdenshandelsorganisationen 
(WTO).

Or. es

Begrundelse

Kommissionen bør fortsat sikre, at forpligtelserne over for WTO opfyldes, hvorfor dette bør 
afspejles i forordningens generelle principper.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de
interventioner, som er baseret på de
interventionstyper, der er fastsat i bilag II 
til denne forordning, herunder 
definitionerne i artikel 3 og de i artikel 4 
omhandlede definitioner, der skal 
fastsættes i de strategiske planer, 
overholder bestemmelserne i bilag 2, stk. 1, 
i Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug ("WTO-aftalen om landbrug").

1. Når en strategisk plan er vedtaget af 
Europa-Kommissionen, betragtes det som 
fastslået, at de interventionstyper, der er 
fastsat i bilag II til denne forordning, 
herunder definitionerne i artikel 3 og de i 
artikel 4 omhandlede definitioner, der skal 
fastsættes i de strategiske planer, 
overholder bestemmelserne i bilag 2, stk. 1, 
i Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug ("WTO-aftalen om landbrug").
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Or. es

Begrundelse

Kommissionen bør fortsat være garant for overholdelse af forpligtelserne over for WTO. 
Desuden er de i indeværende forordning fastlagte interventioner i overensstemmelse med 
WTO-reglerne.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
interventioner baseret på afgrødespecifik 
betaling for bomuld som omhandlet i 
kapitel II, afdeling 3, underafdeling 2, i 
dette afsnit, overholder bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 5, i WTO-aftalen om 
landbrug.

udgår

Or. es

Begrundelse

Den omtalte betaling er i overensstemmelse med WTO-reglerne.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De bestemmelser om administrative 
sanktioner, der skal indeholdes i de 
strategiske planer, skal opfylde kravene i
afsnit IV, kapitel IV, i forordning (EU) 
[HzR].

2. De bestemmelser vedrørende
administrative sanktioner, som er 
indeholdt i afsnit IV, kapitel IV, i 
forordning (EU) [HzR] finder anvendelse 
på de støttemodtagere, som modtager 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
kapitel II i dette afsnit eller modtager 
årlige præmier i overensstemmelse med 
artikel 65, 66 og 67, hvis betingelserne 
indeholdt i stk. 1 ikke er opfyldt.

Or. es
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Begrundelse

Det foreslås, at der fastsættes fælles regler vedrørende sanktioner inden for rammerne af den 
horisontale forordning. Ikke desto mindre bør denne ændring være i overensstemmelse med, 
hvad der aftales i forbindelse med forordningen.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for støttemodtagere 
for god landbrugs- og miljømæssig stand i 
overensstemmelse med
hovedmålsætningen for de enkelte 
standarder som omhandlet i bilag III, idet 
der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for støttemodtagere 
for god landbrugs- og miljømæssig stand i 
overensstemmelse med standarderne
omhandlet i bilag III, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, særlige agronomiske 
karakteristika for de forskellige 
produktionstyper, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, årlig
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

Or. es

Begrundelse

Denne forordning indeholder allerede bestemmelser om minimumsregler for konditionalitet, 
som producenterne bør overholde. Desuden bør der tages højde for de forskellige 
produktionstypers agronomiske karakteristika, fordi det i visse tilfælde, som ved permanente 
afgrøder eller dyrkning af afgrøder under vand, ikke er muligt at anvende samtlige regler for 
god landbrugs- og miljømæssig stand.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår hovedmålsætningerne i 
bilag III kan medlemsstaterne fastsætte 
yderligere standarder i tillæg til disse. 
Medlemsstaterne fastsætter imidlertid ikke 
minimumsstandarder for andre 
hovedmålsætninger end de i bilag III 
fastsatte hovedmålsætninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter ikke 
minimumsstandarder for andre 
hovedmålsætninger end de i bilag III 
fastsatte hovedmålsætninger.

Or. es

Begrundelse

Der bør sikres en så ensartet anvendelse som muligt af konditionaliteten for at undgå 
situationer, hvor producenter stilles ulige.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opretter et system med 
henblik på at stille den i bilag III 
omhandlede database for 
bedriftsbæredygtighed i forbindelse med 
næringsstoffer, jf. kravene til indhold og 
funktionalitet beskrevet i bilaget, til 
rådighed for støttemodtagerne, som 
anvender dette værktøj.

udgår

Kommissionen kan bistå medlemsstaterne 
ved udformningen af denne database og i 
forbindelse med den nødvendige lagring 
og krav til behandling af data.

Or. es

Begrundelse

Det er for tidligt at indføre dette redskab i forbindelse med konditionalitetskravene. Mange 
producenter vil ikke være i stand til let at integrere instrumentet, navnlig i områder uden 
bredbåndsforbindelse. For nuværende er det at foretrække at inkludere forvaltningen af 
næringsstoffer som en af de foranstaltninger, der vil kunne omfattes af rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 78
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan godkende 
praksisser, som svarer til, hvad der er 
indeholdt i bestemmelserne i stk. 1, på 
betingelse af at de pågældende praksisser 
er til gavn for klimaet og miljøet i 
tilsvarende eller højere grad end én eller 
flere af de praksisser, som omhandles i 
stk. 1.

Førnævnte tilsvarende praksisser 
omfatter:

a) forpligtelser i forbindelse med 
opfyldelsen af artikel 65 samt artikel 28, 
stk. 2, i forordning 1305/2013

b) forpligtelser i forbindelse med 
opfyldelsen af artikel 28 i nærværende 
forordning

c) nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, herunder 
dem til certificering af overholdelsen af 
national miljølovgivning, som er mere 
vidtgående end de obligatoriske 
retningslinjer i henhold til bilag III, der 
er udarbejdet som støtte for 
bestræbelserne for at opfylde målene for 
jord- og vandkvalitet, biodiversitet, 
bevarelse af landskabet og målene om 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelsen om tilsvarende praksisser gælder fortsat.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3b. Landbrugere, som lever op til kravene 
indeholdt i forordning 2018/ 848 om 
økologisk landbrug, vil i kraft heraf 
overholde reglerne for gode landbrugs- og 
miljøpraksisser, der er indeholdt i 
bestemmelse 1, 8 og 9 i bilag III i 
nærværende forordning.

Or. es

Begrundelse

Økologisk landbrug undtages fra normerne for god landbrugs- og miljømæssige stand, 
GLM 1, 8 og 9, eftersom denne produktionsform allerede overholder mere vidtgående krav. 
Det handler om at gennemføre en lignende udvidelse, hvorom der var enighed i den sidste 
reform af den fælles landbrugspolitik, med henblik på overholdelse af kriterierne for "grøn 
omstilling".

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Regionerne i den yderste periferi, 
defineret i henhold til artikel 349 i TEUF 
undtages fra krav om god landbrugs- og 
miljømæssig stand, GLM 1, 2, 8 og 9, som 
er indeholdt i bestemmelserne i bilag III i 
nærværende forordning.

Or. es

Begrundelse

Undtagelserne for regionerne i den yderste periferi fastholdes i forbindelse med GLM, der 
kan sidestilles med den "grønne omstilling", foruden GLM 2, med det formål at tage højde for 
disse områders specifikke vanskeligheder.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3d. Medlemsstaterne sender, i givet fald 
og ved hjælp af elektroniske midler, de 
berørte støttemodtagere en liste over de 
krav og standarder, der skal finde 
anvendelse på bedriftsplan, samt klare og 
præcise oplysninger herom.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår bestemmelserne om god landbrugs-
og miljømæssig stand, herunder
fastlæggelse af elementerne i metoden til 
bestemmelse af andelen af permanente 
græsarealer, referenceåret og 
omregningssatsen under normen for god 
landbrugs- og miljømæssig stand 1
(GLM 1) som omhandlet i bilag III,
formatet og de resterende mindstekrav til 
elementer og funktionaliteter i databasen 
for bedriftsbæredygtighed.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår bestemmelserne om tilsvarende 
praksisser, fastlæggelse af visse elementer
i metoden til bestemmelse af andelen af 
permanente græsarealer, referenceåret og 
omregningssatsen under normen for god 
landbrugs- og miljømæssig stand 1
(GLM 1) som omhandlet i bilag III, samt 
hvordan undtagelser for 
konditionalitetsreglerne godkendes, når 
det er nødvendigt pga. force majeure som 
f.eks. sygdomsepidemier, katastrofiske 
hændelser og naturkatastrofer. 

Or. es

Begrundelse

I bilag III foreslås det at indføre en maksimal sats for variationen i de permanente 
græsarealer, hvorfor det element ikke medtages i de delegerede retsakter. De centrale GLM-
bestemmelser bør fastlægges i grundforordningen. Ikke desto mindre foreslås det at give 
Kommissionen beføjelser til uddelegering med henblik på ændring af 
konditionalitetsbestemmelserne og indførelse af supplerende regler for tilsvarende praksisser.
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indarbejder i deres 
strategiske planer en ordning om 
rådgivning af landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, med 
henblik på rådgivning om arealforvaltning 
og bedriftsforvaltning
("bedriftsrådgivningstjenester").

1. Medlemsstaterne indarbejder i deres 
strategiske planer en ordning om 
rådgivning af landbrugere, skovbrugere og 
andre modtagere af EU-landbrugsstøtte, 
med henblik på rådgivning om 
arealforvaltning og bedriftsforvaltning
("bedriftsrådgivningstjenester").

Or. es

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) risikostyring som omhandlet i artikel 70 d) risikostyring

Or. es

Begrundelse

Forordningen indeholder bestemmelser om risikostyringsordninger også inden for 
sektorspecifikke interventioner og ikke kun i forbindelse med udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) teknikker til optimering af 
produktionssystemernes økonomiske 
resultater.

Or. es
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) specifik rådgivning til landbrugere, 
der etablerer sig for første gang.

Or. es

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) standarder for sikkerhed på 
arbejdspladsen eller sikkerhedsstandarder 
for landbrugsbedrifter.

Or. es

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) bæredygtig forvaltning af 
næringsstoffer i bedrifterne, navnlig i de 
mest sårbare områder.

Or. es

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne nedsætter beløbet for 
de direkte betalinger, der ydes til 
landbrugere i henhold til dette kapitel for et 
givet kalenderår, og som overstiger 
60 000 EUR, således:

1. Medlemsstaterne nedsætter beløbet for 
de direkte betalinger, der ydes til 
landbrugere i henhold til dette kapitel, hvis 
beløbet er større end en værdi fastsat i 
hvert enkelt land, som ikke kan være 
mindre end 100 000 EUR. Nedsættelsen 
af betalingerne vil være på mindst 25 %
og højst 100 %.

Or. es

Begrundelse

Der foreslås en mekanisme, som tilpasses produktionsstrukturerne i det enkelte land. Desuden 
bør nedsættelsen ikke påvirke hjælpen til økologiske ordninger, eftersom det ville være i 
modstrid med forordningens miljømål. Støtte til unge bør ligeledes undtages.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med mindst 25 % for tranchen mellem 
60 000 EUR og 75 000 EUR 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) med mindst 50 % for tranchen mellem 
75 000 EUR og 90 000 EUR 

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) med mindst 75 % for tranchen mellem 
90 000 EUR og 100 000 EUR

udgår

Or. es

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) med 100 % for det beløb, der overstiger 
100 000 EUR.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) lønomkostninger til arbejdskraft, som 
er ansat gennem servicevirksomheder, der 
udfører landbrugsarbejde eller arbejde i 
besætninger på bedriften.

Or. es

Begrundelse

Landbrugere har meget ofte lønomkostninger til arbejdskraft, som er ansat gennem 
servicevirksomheder inden for aktiviteter, der er knyttet til landbrugsaktiviteten som f.eks. 
emballering.

Ændringsforslag 95
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) direkte støtte til de interventioner, der 
er omhandlet i artikel 27 og artikel 28.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at undtage disse to typer støtte fra "capping" for at undgå virkninger, der 
er i modstrid med miljømålene og generationsskiftet, som er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de i litra a) og b) 
omhandlede beløb anvender 
medlemsstaterne den gennemsnitlige 
standardløn knyttet til en landbrugsaktivitet 
på nationalt eller regionalt plan ganget med 
antal årsværk opgivet af den pågældende 
landbruger.

Ved beregningen af de i litra a) og b) 
omhandlede beløb anvender 
medlemsstaterne den reelle lønudgift eller 
også den gennemsnitlige standardløn 
knyttet til en landbrugsaktivitet på nationalt 
eller regionalt plan ganget med antal 
årsværk opgivet af den pågældende 
landbruger. Medlemsstaterne kan anvende 
indikatorer for standardlønomkostninger, 
som er knyttet til forskellige typer 
bedrifter, referenceindekser for 
jobskabelse som funktion af bedriftstypen 
samt data for den aftalte aktivitet for hver 
bedrift. 

Or. es

Begrundelse

Standardiserede oplysninger kan udgøre et forenklet redskab til rådighed for 
medlemsstaterne ved beregning af fradrag for lønomkostninger.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det anslåede resultat af nedsættelsen af 
betalinger bidrager i stedet primært til 
finansieringen af supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed og derefter til andre 
interventioner med afkoblede direkte
betalinger.

3. Det anslåede resultat af nedsættelsen af 
betalinger anvendes prioriteret til
afkoblede betalinger.

Or. es

Begrundelse

"Capping" er blot et instrument til finansiel disciplinering, hvorfor medlemsstaterne, i 
forbindelse med interventioner med direkte betalinger, bør have frihed til at fordele de 
støttemidler, der er afsat til disse interventioner, som de finder det hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med deres behov.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også anvende hele 
eller en del af resultatet til finansiering af 
interventionstyper under ELFUL, jf. 
kapitel IV, i form af overførsler. En sådan 
overførsel til ELFUL fremgår af de 
finansielle tabeller i den strategiske plan og 
kan revideres i 2023, jf. artikel 90. Den er 
ikke underlagt 
maksimumsbegrænsningerne for 
overførsel af midler fra EGFL til ELFUL, 
jf. artikel 90. 

Medlemsstaterne kan også anvende hele 
eller en del af resultatet til finansiering af 
interventionstyper under ELFUL, jf. 
kapitel IV, i form af overførsler. En sådan 
overførsel til ELFUL fremgår af de 
finansielle tabeller i den strategiske plan og 
kan revideres i 2025, jf. artikel 90.

Or. es

Begrundelse

Fristen ændres i overensstemmelse med den foreslåede forsinkelse med hensyn til de 
strategiske planers ikrafttræden. Desuden bør overførsler til udvikling i landdistrikterne 
hidrørende fra "capping" sættes ind i de rammer, der er fastlagt i forordningens finansielle 
bestemmelser.
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor det drejer sig om juridiske 
personer eller sammenslutninger af 
fysiske eller juridiske personer, kan 
medlemsstaterne anvende den 
nedsættelse, der er omhandlet i stk. 1, på 
niveauet for medlemmerne af de 
pågældende juridiske personer eller 
sammenslutninger, hvis den nationale 
lovgivning tillader de enkelte medlemmer 
at varetage rettigheder og forpligtelser 
svarende til dem, der indehaves af enkelte 
landbrugere med status som driftsleder, 
navnlig hvad angår deres økonomiske, 
sociale og skattemæssige status, forudsat 
at de har bidraget til at styrke de 
pågældende juridiske personers eller 
sammenslutningers landbrugsstrukturer.

Or. es

Begrundelse

Gældende bestemmelser bevares for at undgå, at "capping"-mekanismen virker 
demotiverende for den indsats, som producenter har gjort i forbindelse med skabelsen af 
kooperative bedrifter, hvor konkurrenceevnen og positioneringen i sektoren for 
fødevareforsyning forbedres.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Der gives ikke fordele i form af 
undgåelse af nedsættelser af betalingen til 
landbrugere, om hvem det er fastslået, at 
de kunstigt har skabt betingelser for at 
undgå virkningerne af denne artikel.

Or. es
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Begrundelse

Gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår fastlæggelsen af et harmoniseret 
grundlag for beregningen af nedsættelse af 
betalinger som omhandlet i stk. 1 med 
henblik på at sikre en korrekt fordeling af 
midlerne til de berettigede 
støttemodtagere.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår fastlæggelsen af et harmoniseret 
grundlag for beregningen af nedsættelse af 
betalinger som omhandlet i stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Afdeling 2 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 2 udgår

AFKOBLEDE DIREKTE BETALINGER

Or. es

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Underafdeling 1 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UNDERAFDELING 1 udgår
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ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Or. es

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 16 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumskrav for modtagelse af
afkoblede direkte betalinger

Minimumskrav for modtagelse af direkte 
betalinger

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en minimumsværdi baseret på omfanget af betalinger for at 
tage højde for betalinger, der ikke er arealbaserede, samt at der endnu forekommer 
væsentlige forskelle i visse betalinger pr. støtteberettigede hektar.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder afkoblede direkte 
betalinger på de betingelser, der er fastsat i 
denne afdeling, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer.

1. Medlemsstaterne yder direkte betalinger 
på de betingelser, der er fastsat i denne 
afdeling, og som yderligere præciseret i de 
strategiske planer.

Or. es

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter en 
arealtærskel og yder kun afkoblede direkte 

2. Medlemsstaterne fastsætter en 
arealtærskel eller en minimumsgrænse for 
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betalinger til egentlige landbrugere, hvis
støtteberettigede areal på den bedrift, 
hvortil der er ansøgt om direkte betalinger,
overstiger denne tærskel.

direkte betalinger og yder kun direkte 
betalinger til egentlige landbrugere, hvis
arealer eller omfang af de direkte 
betalinger er lig med eller overstiger disse 
tærskler.

Or. es

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af en arealtærskel søger 
medlemsstaten at sikre, at der kun kan ydes
afkoblede direkte betalinger til egentlige 
landbrugere, hvis:

Ved fastsættelsen af en arealtærskel eller 
minimumsgrænse for betalinger søger 
medlemsstaten at sikre, at der kun kan ydes 
direkte betalinger til egentlige landbrugere, 
hvis:

Or. es

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forvaltningen af de pågældende 
betalinger ikke medfører en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde, 
og

a) forvaltningen af de pågældende 
betalinger, som er lig med eller overstiger 
ovennævnte tærskelværdier, ikke 
medfører en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, og

Or. es

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de pågældende beløb effektivt bidrager 
til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 
6, stk. 1, som afkoblede direkte betalinger 
er knyttet til.

b) de pågældende beløb, som er lig med 
eller overstiger ovennævnte 
tærskelværdier, effektivt bidrager til 
opfyldelsen af målsætningerne i artikel 6, 
stk. 1, som direkte betalinger er knyttet til.

Or. es

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De pågældende medlemsstater kan 
beslutte ikke at anvende stk. 1 på 
regionerne i den yderste periferi og på de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav.

3. De pågældende medlemsstater kan 
beslutte ikke at anvende denne artikel på 
regionerne i den yderste periferi og på de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav.

Or. es

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 2 – Afdeling 2 a (nyt) – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT 

AFKOBLEDE DIREKTE BETALINGER

Or. es

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
mekanismer, som begrænser antallet af 
støtteberettigede hektar, der kan få støtte.

Or. es

Begrundelse

I visse medlemsstater er det reelle landbrugsareal meget større end det areal, hvortil der kan 
gives støtte. Det er nødvendigt med denne begrænsning for at undgå en drastisk nedskæring 
af hektarstøtten.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstater, der anvender 
grundbetalingsordningen, jf. afsnit III, 
kapitel I, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 
1307/2013, beslutter ikke at yde 
grundlæggende indkomststøtte på grundlag 
af betalingsrettigheder, udløber de 
betalingsrettigheder, der er tildelt i henhold 
til forordning (EU) nr. 1307/2013, den 31. 
december 2020.

2. Hvis medlemsstater, der anvender 
grundbetalingsordningen, jf. afsnit III, 
kapitel I, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 
1307/2013, beslutter ikke at yde 
grundlæggende indkomststøtte på grundlag 
af betalingsrettigheder, udløber de 
betalingsrettigheder, der er tildelt i henhold 
til forordning (EU) nr. 1307/2013, den 31. 
december 2022.

Or. es

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med udsættelsen af de strategiske planers ikrafttræden.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
enhedsværdien af betalingsrettigheder før 
konvergens i henhold til denne artikel ved 
at justere værdien af betalingsrettighederne 
proportionelt med deres værdi som fastsat i 
henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 

1. Medlemsstaterne fastsætter 
enhedsværdien af betalingsrettigheder før 
konvergens i henhold til denne artikel ved 
at justere værdien af betalingsrettighederne 
proportionelt med deres værdi som fastsat i 
henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 
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for ansøgningsåret 2020 og den forbundne 
betaling for praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, 
kapitel III, i nævnte forordning for 
ansøgningsåret 2020.

for ansøgningsåret 2022 og den forbundne 
betaling for praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, 
kapitel III, i nævnte forordning for 
ansøgningsåret 2022.

Or. es

Begrundelse

Ændring på linje med forslaget om at udsætte anvendelsen af de strategiske planer til 2023.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Nedsættelserne som omhandlet i stk. 6 
fastsættes på grundlag af objektive og 
ikkediskriminerende kriterier. Med 
forbehold af den minimumssats, der er 
fastsat i henhold til stk. 5, kan sådanne 
kriterier omfatte et maksimum for 
nedsættelsen, der for sin del ikke må være
lavere end 30 %.

7. Nedsættelserne som omhandlet i stk. 6 
fastsættes på grundlag af objektive og 
ikkediskriminerende kriterier. Med 
forbehold af den minimumssats, der er 
fastsat i henhold til stk. 5, kan sådanne 
kriterier omfatte et maksimum for 
nedsættelsen, der for sin del ikke må være
højere end 30 %.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre en gradvis konvergens med hensyn til støtten under den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der beslutter at yde 
grundlæggende indkomststøtte på grundlag 
af betalingsrettigheder, forvalter en 
national reserve.

1. Medlemsstater, der beslutter at yde 
grundlæggende indkomststøtte på grundlag 
af betalingsrettigheder, fastsætter en 
national reserve, svarende til en 
maksimumssats på 3 % af de bevillinger, 
der er fastsat i bilag VII i nærværende 
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forordning.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan overskride den i 
stk. 1 angivne sats, når det er nødvendigt 
for at dække behovene for bevillinger i 
kraft af stk. 4, litra a), og b), samt stk. 5.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) unge landbrugere som for nylig har 
etableret en bedrift for første gang 

a) unge landbrugere som for nylig har 
etableret en bedrift

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbedre kravene vedrørende støtte til unge.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) landbrugere som for nylig har etableret 
en bedrift for første gang, som fungerer 
som driftsleder, og som har den rette 
uddannelse eller har erhvervet de 
nødvendige kvalifikationer som fastsat af 
medlemsstaterne i forbindelse med
definitionen af ung landbruger.

b) landbrugere som for nylig har etableret 
en bedrift for første gang, som fungerer 
som driftsleder, og som har den rette 
uddannelse eller har erhvervet de 
nødvendige kvalifikationer.

Or. es

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I tilfælde af litra a) og b) kan 
medlemsstaterne prioritere kvinder med 
henblik på at bidrage til opfyldelsen af 
målet indeholdt i artikel 6, stk. 1, litra h).

Or. es

Begrundelse

Der foreslås et kriterie for udvælgelse af kvindelige landbrugere.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan anvende den 
nationale reserve til en lineær forøgelse af 
den grundlæggende indkomststøtte eller 
med henblik på opfyldelsen af bestemte 
målsætninger omhandlet i artikel 6, stk. 1, 
på basis af ikke-diskriminerende kriterier, 
hvis der er tilstrækkeligt med disponible 
midler til gennemførelse af 
bestemmelserne indeholdt i denne artikels 
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stk. 4 og stk. 5.

Or. es

Begrundelse

Gældende bestemmelse fastholdes. Det er nødvendigt for at sikre en optimal brug af reserven.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oprettelse af reserven udgår

Or. es

Begrundelse

Betingelserne for etablering af reserven bør indføjes i basisretsakten.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) adgang til reserven udgår

Or. es

Begrundelse

Kriterierne for adgang til reserven bør indføjes i basisretsakten.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 25 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbetaling af runde beløb til små bedrifter Forenklet ordning for små bedrifter
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Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag giver medlemsstaterne vide rammer til at oprette en ordning for de 
små landbrugere. For at undgå konkurrenceforvridning foreslås der en fælles, forenklet 
ordning for alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan yde betalinger til
mindre bedrifter som defineret af
medlemsstaterne i form af et rundt beløb, 
der erstatter de direkte betalinger 
omhandlet i denne afdeling og afdeling 3 i 
dette kapitel. Medlemsstaterne indarbejder 
denne intervention i deres strategiske 
planer som valgfri for landbrugerne.

Medlemsstaterne kan indføre en forenklet 
ordning for mindre bedrifter, som søger 
om støtte til en værdi på op til 1 250 EUR
for en arealgrænse på 10 hektar. Denne 
ordning kan bestå af et rundt beløb, der 
erstatter de direkte betalinger omhandlet i 
denne afdeling og afdeling 3 i dette kapitel, 
eller en hektarbetaling, der kan 
differentieres mellem områder og er 
defineret i overensstemmelse med 
artikel 18, stk. 2. Medlemsstaterne 
indarbejder denne intervention i deres 
strategiske planer som valgfri for 
landbrugerne.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag giver medlemsstaterne vide rammer til at oprette en ordning for de 
små landbrugere. For at undgå konkurrenceforvridning foreslås der en fælles, forenklet 
ordning for alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, som ønsker at deltage i den 
forenklede ordning, skal senest på en 
dato, som fastsættes af medlemsstaten, 
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indgive en ansøgning. Dette med 
forbehold for at medlemsstaten som en 
formalitet automatisk inkluderer visse 
landbrugere og tilbyder dem muligheden 
for at trække sig ud af ordningen inden 
for en konkret tidsfrist.

Or. es

Begrundelse

Gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan undtage 
landbrugere, som er omfattet af 
bestemmelserne i denne artikel, fra 
konditionalitetskontrol jf. Parlamentets og 
Rådets forordning om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 1306/2013.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives beføjelser til at undtage producenter, hvis areal ikke overstiger 10 
hektar, og som deltager i den forenklede ordning, fra konditionalitetskontrol. Den 
administrative byrde, der følger med for disse producenter, er uforholdsmæssig stor i forhold 
til det miljømål, som forfølges, og det skal huskes, at disse brug i mange tilfælde udgør en 
meget lille del (4 % i gennemsnit i EU) af det støtteberettigede areal.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Producenter, som er udvalgt til at 
modtage støtte i henhold til artikel 69, stk. 
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2, litra e), (ny) har ikke længere ret til at 
deltage i den forenklede ordning.

Or. es

Begrundelse

Landbrugere, der tager imod støtte med henblik på permanent afståelse af deres bedrifter til 
andre landbrugere, er udelukket fra den forenklede ordning.

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer omfordelingen 
af støtte fra større til mindre eller 
mellemstore bedrifter, idet de yder 
omfordelingsindkomststøtte i form af en 
årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget 
hektar til landbrugere, som har ret til en 
betaling i henhold til bestemmelserne om 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i artikel 17.

2. Medlemsstaterne sikrer omfordelingen 
af støtte fra bedrifter, hvis økonomi er
større, til mindre bedrifter, idet de yder 
omfordelingsindkomststøtte i form af en 
årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget 
hektar til landbrugere, som har ret til en 
betaling i henhold til bestemmelserne om 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i artikel 17.

Or. es

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter et beløb pr. 
hektar eller forskellige beløb for forskellige 
intervaller af hektarer samt det maksimale
antal hektarer pr. landbruger, som der kan 
ydes omfordelingsindkomststøtte til.

3. Medlemsstaterne fastsætter en 
omfordelingsbetaling svarende til et beløb 
pr. hektar eller forskellige beløb for 
forskellige intervaller af hektarer. De kan 
differentiere beløbene efter område, jf. 
artikel 18, stk. 2. Beløbet må ikke være 
større end 25 % af den grundlæggende 
indkomststøtte, i overensstemmelse med 
gennemsnittet i staten eller for 
områderne, defineret iht. artikel 18, stk. 2, 
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ganget med støtteberettigede antal hektar 
anmeldt pr. landbruger. Antallet af 
støtteberettigede hektar må ikke overstige 
et maksimum, som fastsættes af 
medlemsstaten, det må ikke være større 
end 30 hektar eller den gennemsnitlige 
størrelse i staten jf. territorierne, der er 
defineret i overensstemmelse med artikel 
18, stk. 2. 

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte fælles kriterier for omfordeling af støtten under den fælles 
landbrugspolitik og derved eliminere enhver risiko for at skade bedrifternes rentabilitet.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastsætter 
ikkediskriminerende kriterier for 
fordeling af omfordelingsstøtte baseret på 
opfyldelsen, som er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, litra a). Medlemsstaterne kan også 
fastsætte en økonomisk 
maksimumsgrænse for bedrifterne, over 
hvilken de ikke har ret til 
omfordelingsbetalingen.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre fælles kriterier for omfordeling af støtte, som sikrer en retfærdig 
fordeling.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4. Det beløb pr. hektar, der er planlagt for 
et givet ansøgningsår, må ikke overstige 
det nationale gennemsnitlige beløb for 
direkte betalinger pr. hektar. 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det nationale gennemsnitlige beløb for 
direkte betalinger pr. hektar defineres 
som forholdet mellem det nationale loft 
for direkte betalinger for et givet 
ansøgningsår som fastsat i bilag IV og de 
samlede planlagte output for 
grundlæggende indkomststøtte for det 
pågældende ansøgningsår, udtrykt i antal 
hektarer.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvor det drejer sig om juridiske 
personer eller sammenslutninger af 
fysiske eller juridiske personer, kan 
medlemsstaterne anvende det maksimale 
antal hektar, der er omhandlet i stk. 13, 
på niveauet for medlemmerne af de 
pågældende juridiske personer eller 
sammenslutninger, hvis den nationale 
lovgivning tillader de enkelte medlemmer 
at varetage rettigheder og forpligtelser 
svarende til dem, der indehaves af enkelte 
landbrugere med status som driftsleder, 
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navnlig hvad angår deres økonomiske, 
sociale og skattemæssige status, forudsat 
at de har bidraget til at styrke de 
pågældende juridiske personers eller 
sammenslutningers landbrugsstrukturer.

Or. es

Begrundelse

Gældende bestemmelse fastholdes for at tage højde for de foreningsbaserede enheder.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstaterne forvisser sig om, at 
der ikke i henhold til dette kapitel gives 
fordele til landbrugere, om hvem det er 
fastslået, at de har opdelt deres bedrifter 
med det ene formål at blive omfattet af 
omfordelingsbetalingen. Dette gælder 
også for de landbrugere, hvis bedrifter er 
resultatet af en sådan opdeling.

Or. es

Begrundelse

Gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere, 
defineret i overensstemmelse med kriterier 
fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra d), på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 



PR\1167489DA.docx 79/231 PE627.760v02-00

DA

planer.

Or. es

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som en del af forpligtelsen til at 
bidrage til den specifikke målsætning om 
"at tiltrække unge landbrugere og 
fremme virksomhedsudviklingen i 
landdistrikterne" som omhandlet i artikel 
6, stk. 1, litra g), og afsætte mindst 2 % af 
deres tildelinger til direkte betalinger til 
denne målsætning i overensstemmelse 
med artikel 86, stk. 4, kan 
medlemsstaterne yde supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere, som
for nylig har etableret en bedrift for første 
gang, og som har ret til en betaling i 
henhold til bestemmelserne om 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i artikel 17.

2. Medlemsstaterne kan yde supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere, som 
har etableret sig som leder af en bedrift, og 
som har ret til en betaling i henhold til 
bestemmelserne om grundlæggende 
indkomststøtte som omhandlet i artikel 17.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbedre kriterierne for at være berettiget til at have adgang til støtte til 
unge landbrugere. Desuden fjernes en del af afsnittet for at skabe større klarhed, fordi en 
minimumstildeling allerede er angivet i artikel 86, stk. 4, hvori der desuden foreslås en 
klausul om "ingen tilbagevenden", for at medlemsstaterne ikke reducerer sin støtte til unge.

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne supplerende indkomststøtte til 
unge landbrugere ydes i form af en årlig, 

3. Denne supplerende indkomststøtte til 
unge landbrugere ydes i en periode på 
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afkoblet betaling pr. støtteberettiget hektar. højst 7 år i form af en årlig, afkoblet 
betaling pr. støtteberettiget hektar og kan 
beregnes på nationalt plan eller på basis 
af områder defineret i overensstemmelse 
med artikel 18, stk.2. 

Or. es

Begrundelse

Der fastsættes en maksimumsperiode på 7, over for den nugældende periode på 5 år, for 
varigheden af støtten til unge, som omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
specifikke bestemmelser vedrørende unge 
landbrugere, der tilhører 
producentorganisationer eller kooperative 
foretagender med det formål, at de ikke, i 
kraft af denne artikel, mister støtten, hvis 
de tilslutter sig førnævnte enheder.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for de særlige omstændigheder for producentorganisationer 
og kooperative foretagender.

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til frivillige 
ordninger til gavn for klimaet og miljøet
("økoordningerne") på de betingelser, der 
er fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer under den 

1. Medlemsstaterne iværksætter frivillige 
ordninger til gavn for klimaet og miljøet
("økoordningerne") på de betingelser, der 
er fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer under den 
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fælles landbrugspolitik. fælles landbrugspolitik.

Or. es

Begrundelse

Denne ændring vedrører kun den spanske version, hvori der er en oversættelsesfejl.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte til egentlige 
landbrugere, der forpligter sig til på 
støtteberettigede hektarer at anvende en 
praksis, der er til gavn for klimaet og 
miljøet.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte til egentlige 
landbrugere, der forpligter sig til på 
støtteberettigede hektarer at anvende en 
praksis, der er til gavn for klimaet og 
miljøet. Denne foranstaltning har til 
hensigt at bevare og fremme de 
nødvendige ændringer vedrørende 
landbrugsmetoder, som yder et positivt 
bidrag til miljøet og klimaet.

Or. es

Begrundelse

Den ny økologiordning bør omfatte et større antal mulige modtagere af landbrugsstøtte, 
heriblandt mange landbrugere og kreaturavlere, hvis aktivitet i landdistrikterne er 
uundværlig for at undgå en forværring af miljøet.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller til dette 
formål en liste over praksis i landbruget, 
der er til gavn for klimaet og miljøet.

3. Medlemsstaterne opstiller til dette 
formål en liste over praksis i landbruget, 
der er til gavn for klimaet og miljøet.
Listen kan bestå af foranstaltninger af 
forskellig art, som er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 65, eller af 
foranstaltninger af samme art, men med 
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krav på et andet niveau. 

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge arten af de foranstaltninger, der kan finansieres under 
nærværende artikel i grundforordningen.

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) opfylder kravene indeholdt i litra a), 
b) og c) og bidrager til bevarelse af 
miljøvenlige praksisser, navnlig ekstensiv 
kreaturavl.

Or. es

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er forskellig fra de forpligtelser, for 
hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 
65.

d) supplerer eller er forskellig fra de 
forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i 
henhold til artikel 65.

Or. es

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Støtten til økoordningerne ydes i form af 
en årlig betaling pr. støtteberettiget hektar 

6. Støtten til økoordningerne ydes i form af 
en årlig betaling pr. støtteberettiget hektar
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og ydes enten: eller pr. bedrift og ydes enten:

Or. es

Begrundelse

En støtte pr. bedrift vil gøre det muligt at lade husdyravlere uden jord være omfattet af 
ordningen.

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning med 
yderligere bestemmelser om 
økoordningerne.

udgår

Or. es

Begrundelse

Basisretsakten bør indeholde alle fælles elementer vedrørende de økologiske ordninger.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenlunde, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
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kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Or. es

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
hvori der fastsættes et vejledende 
referenceareal med henblik på støtte for 
hver medlemsstat beregnet på grundlag af 
medlemsstatens andel af det 
gennemsnitlige dyrkede areal i Unionen i 
de fem år, der går forud for 
ikrafttrædelsen af denne forordning. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

Senest seks måneder efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
hvori der fastsættes et vejledende 
referenceareal med henblik på støtte for 
hver medlemsstat beregnet på grundlag af 
medlemsstatens dyrkningsareal, som efter 
underskrivelsen af memorandummet. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
øge sit planlagte output som omhandlet i 
stk. 1, og som godkendt af Kommissionen i 
de strategiske planer, meddeler den 
Kommissionen de reviderede planlagte 
output som en anmodning om ændring af 
den strategiske plan i henhold til artikel 
107, inden den 1. januar året før det berørte 

3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
øge sit planlagte output som omhandlet i 
stk. 1, og som godkendt af Kommissionen i 
de strategiske planer, meddeler den 
Kommissionen de reviderede planlagte 
output som en anmodning om ændring af 
den strategiske plan i henhold til artikel 
107, inden den 1. januar året før det berørte 
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ansøgningsår. ansøgningsår. Den omtalte ændring vil 
ikke få virkninger for bestemmelserne i 
artikel 107, stk. 7. 

Or. es

Begrundelse

Ændringen giver fleksibilitet til det antal ændringer af de strategiske planer, der er mulige i 
henhold til artikel 107.

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bulgarien: 624,11 EUR - Bulgarien: X EUR

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge budgetlinjerne før vedtagelsen af rammen for de 
finansielle perspektiver.

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Grækenland: 225,04 EUR - Grækenland: X EUR

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge budgetlinjerne før vedtagelsen af rammen for de 
finansielle perspektiver.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Spanien: 348,03 EUR - Spanien: X EUR

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge budgetlinjerne før vedtagelsen af rammen for de 
finansielle perspektiver.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Portugal: 219,09 EUR. - Portugal: X EUR.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge budgetlinjerne før vedtagelsen af rammen for de 
finansielle perspektiver.

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013 og førnævnte produkter, som 
er beregnet til forarbejdning 

Or. es

Begrundelse

Det gældende anvendelsesområde fastholdes.

Ændringsforslag 155



PR\1167489DA.docx 87/231 PE627.760v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013 samt proteinafgrøder, 
kartofler, kaniner, bomuld og heste.

Or. es

Begrundelse

Listen foreslået af Kommissionen er for restriktiv og indeholder bl.a. ikke proteinprodukter, 
hvilket er i modstrid med EU's politiske vilje til at fremme disse afgrøder, som udover at binde 
nitrogen bidrager til at nedbringe underskuddet af animalske fødevarer.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Sektorerne, der omhandles i artikel 
39, litra f), kan være genstand for 
producentorganisationers og deres 
sammenslutningers operative 
programmer eller også for nationale 
støtteprogrammer. Medlemsstaterne bør i 
deres strategiske planer begrunde valget 
af den ene eller den anden 
interventionstype afhængigt af de 
forskellige produktionssektorer.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge andre støtteordninger for at kunne tilpasse EU-støtten til de 
forskellige produktionssektorer og i lyset af den lange proces, som i mange tilfælde er knyttet 
til anvendelse af modellen med operative programmer.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne indarbejder 
kriseforebyggende foranstaltninger og 
risikostyring i sine strategiske planer i 
forbindelse med alle former for 
sektorinterventioner. Herved fremmes 
deltagelse, hvor det er relevant, af 
producentorganisationer, kooperative 
foretagender og brancheorganisationer.

Or. es

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hindring af konkurrenceforvridning 
mellem medlemsstaterne.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen bør overvåge, at de strategiske programmers sektorforanstaltninger ikke 
virker konkurrenceforvridende.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) grundlaget for beregning af den 
finansielle støtte fra Unionen som 
omhandlet i dette kapitel, herunder 
referenceperioderne og værdien af den 
afsatte produktion

b) grundlaget for beregning af den 
finansielle støtte fra Unionen som 
omhandlet i dette kapitel, herunder 
referenceperioderne og værdien af den 
afsatte produktion møntet på de 
operationelle fondes programmer

Or. es
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Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig af hensyn til forslaget om at udvide støtteordningerne til 
"andre sektorer".

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 60, stk. 2, litra 
e), omhandlede interventionstyper

Or. es

Begrundelse

Henvisningen til artiklen er forkert.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og grøntsagssektoren 
på markedet, herunder gennem direkte salg, 
i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b)
og c), omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Begrundelse

Målsætning b) fra artikel 6, stk. 1, tilføjes, fordi udbuddets omfang og den fokuserede 
markedsføring åbner mulighed for en større markedsorientering og øger konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 162
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Begrundelse

Målsætningen i artikel 6, stk. 1, litra b), tilføjes, da forskning og udvikling i forbindelse med 
bæredygtige metoder bidrager til en bedre markedsorientering og en øget konkurrenceevne.

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Begrundelse

Målsætningen i artikel 6, stk. 1, litra d), tilføjes for at inkludere bidrag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer samt bæredygtig energi.

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af
produktforarbejdning og produktkvalitet 
og udvikling af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk 
betegnelse, økologisk mærkning eller 
produkter omfattet af en offentlig eller 
privat kvalitetsordning i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede 
specifikke målsætning

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at inkludere andre almindeligt anvendte og aktuelt godkendte 
kvalitetsordninger, både offentlige og private, i sektoren for frugt og grøntsager, såsom 
EUREPGAP og GLOBALGAP.

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), c)
og i), omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Begrundelse

Målsætningen i artikel 6, stk. 1, litra i), tilføjes for at medtage en forbedring af EU's 
landbrugs respons på efterspørgslen i samfundet.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forvaltning af biprodukter og affald, 
navnlig med henblik på beskyttelse af 
vandkvaliteten.

Or. es

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, bl.a. med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

Or. es

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) foranstaltninger til planlægning og 
tilpasning af udbuddet til efterspørgslen

Or. es

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) foranstaltninger til at øge 
handelsværdien af friske og forarbejdede 
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produkter

Or. es

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) foranstaltninger til forbedring af 
produktkvalitet for både friske og 
forarbejdede produkter

Or. es

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion, bl.a.
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

Or. es

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra m



PE627.760v02-00 94/231 PR\1167489DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som andre offentlige og 
private ordninger

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at inkludere andre almindeligt anvendte og aktuelt godkendte kvalitetsordninger, 
både offentlige og private, i sektoren for frugt og grøntsager, såsom EUREPGAP og 
GLOBALGAP.

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og grøntsagsmarkederne og
oplysning om sundhedsfordelene ved at 
spise frugt og grøntsager

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og 
grøntsagsmarkederne, udvidelse af 
afsætningsmulighederne efter lukninger 
af markeder i tredjelande samt oplysning 
om sundhedsfordelene ved at spise frugt og 
grøntsager

Or. es

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand,
navnlig hvad angår bæredygtige metoder 
til bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand,
bl.a. hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer
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Or. es

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider og 
bidrag til tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer.

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, bl.a. hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider og 
bidrag til tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer.

Or. es

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af
startkapital og/eller tilførsel af ny kapital 
til gensidige fonde

Or. es

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål, herunder omkostninger til 
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formål forarbejdning af tilbagetrækninger før 
distribution heraf 

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at inkludere omkostninger til forarbejdning af de tilbagetrukne produkter under 
hensyntagen til, at der er tale om letfordærvelige produkter i sektoren for frugt og grøntsager.

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) salgsfremstød og kommunikation

Or. es

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennemførelse og forvaltning af 
tredjelandes plantesundhedsprotokoller på 
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder

i) forhandling, gennemførelse og 
forvaltning af tredjelandes 
plantesundhedsprotokoller på Unionens 
område med henblik på adgang til 
tredjelandes markeder

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at de gældende foranstaltninger bevares.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) markedsundersøgelser i tredjelande

Or. es

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale
kvalitetsordninger

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som andre offentlige og 
private kvalitetsordninger

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at inkludere andre almindeligt anvendte og aktuelt godkendte kvalitetsordninger, 
både offentlige og private, i sektoren for frugt og grøntsager, såsom EUREPGAP og 
GLOBALGAP.

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) uddannelsesforanstaltninger og 
udveksling af bedste praksis.

Or. es

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsprogrammerne har en varighed på 2. Driftsprogrammerne har en varighed på 
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mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), 
omhandlede målsætninger samt mindst to 
andre målsætninger omhandlet i nævnte 
artikel.

mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), 
omhandlede målsætninger samt mindst én 
anden målsætning omhandlet i nævnte 
artikel.

Or. es

Begrundelse

For nærværende skal driftsprogrammerne opfylde mindst to målsætninger. Det foreslås, at de 
skal overholde en tredje baseret på anvendelsen af de strategiske planer.

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenslutninger af
producentorganisationers
driftsprogrammer må ikke dække de 
samme interventioner som deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer. 
Medlemsstaterne vurderer 
sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.

6. Sammenslutninger af
producentorganisationer kan fremlægge 
delvise eller fuldstændige
driftsprogrammer bestående af 
identificerede foranstaltninger, men som 
endnu ikke er gennemført af 
medlemsorganisationerne i deres 
driftsprogrammer. Disse programmer må 
ikke dække de samme operationer som 
deres medlemsorganisationers 
driftsprogrammer. Medlemsstaterne 
vurderer sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at inkludere den nuværende ordlyd vedrørende de delvise 
driftsprogrammer hos sammenslutninger af producentorganisationer for at garantere juridisk 
sikkerhed. Endvidere bør den manglende kompatibilitet mellem sammenslutningens delvise 
programmer og medlemsorganisationens programmer finde sted på driftsniveau og ikke på 
interventionsniveau.

Ændringsforslag 185
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne: Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, 
for så vidt angår de delvise 
driftsprogrammer:

Or. es

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at interventionerne under 
driftsprogrammerne for en sammenslutning 
af producentorganisationer finansieres fuldt 
ud af bidrag fra denne sammenslutnings 
medlemsorganisationer, og at midlerne 
tildeles fra de pågældende 
medlemsorganisationers driftsfonde

a) at operationerne under 
driftsprogrammerne for en sammenslutning 
af producentorganisationer finansieres fuldt 
ud af bidrag fra denne sammenslutnings 
medlemsorganisationer, og at midlerne 
tildeles fra de pågældende 
medlemsorganisationers driftsfonde

Or. es

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra
c), d) og e), omhandlede målsætninger

Or. es

Begrundelse

Forslaget om at øge de obligatoriske omkostninger til miljøforanstaltninger med 20 % for 
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producentorganisationerne virker for vidtrækkende set i lyset af, at det for nærværende er 
tilladt at gennemføre to miljøforanstaltninger som et alternativ til at opfylde kravet om en 
minimumudgift på 10 %. Denne alternative mulighed forsvinder med dette forslag, hvilket i 
realiteten medfører en større miljøforpligtelse.

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker 
interventioner, der er knyttet til den i 
artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede 
målsætning

udgår

Or. es

Begrundelse

Der findes andre tilgængelige finansielle instrumenter på EU-plan end driftsprogrammerne, 
der har en bredere rækkevidde og dermed er mere effektive, såsom ELFUL og EFRU, samt 
nationale midler.

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Alle driftsprogrammer, der er 
godkendt på datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, er reguleret i 
overensstemmelse med forordning 
1308/2013 indtil dennes udløbsdato.

Or. es

Begrundelse

Det forsøges at undgå at afbryde alle igangværende programmer.

Ændringsforslag 190
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 5 % af værdien af den afsatte 
produktionsmængde for en 
producentorganisations første 
driftsprogram, der er resultatet af en 
fusion eller integration af flere 
producentorganisationer.

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udvide antallet af tilfælde, hvor maksimumgrænsen for værdien af 
den afsatte produktion, der er berettiget til finansiel støtte fra EU, øges, med henblik på at 
fremme koncentrationen af udbud.

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan den finansielle 
støtte fra Unionen forhøjes som følger:

Uanset første afsnit kan den finansielle 
støtte fra Unionen, der er fastsat i litra a), 
b), c) og ca), øges med 0,5 % af værdien 
af den afsatte produktionsmængde, 
forudsat at denne procentdel udelukkende 
anvendes til én eller flere interventioner i 
forbindelse med de angivne målsætninger 
i artikel 42, litra c), d), e), g), h) og i):

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forenkle og præcisere ordlyden af Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 4,6 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger

udgår

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til indledningen, der har til 
formål at forenkle og præcisere ordlyden.

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår sammenslutninger af 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 5,0 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,5 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af sammenslutningerne på 
vegne af deres medlemmer 

udgår

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til indledningen, der har til 
formål at forenkle og præcisere ordlyden.
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Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår transnationale 
producentorganisationer eller 
transnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 5,5 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 5,0 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af de transnationale 
producentorganisationer eller af deres 
sammenslutninger på vegne af deres 
medlemmer. 

udgår

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget til indledningen, der har til 
formål at forenkle og præcisere ordlyden.

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, kan 
den finansielle støtte forhøjes med 2 
procentpoint for de 
producentorganisationer, der tredobler 
minimumskriterierne vedrørende værdien 
af den afsatte produktionsmængde, der er 
fastsat af medlemsstaterne.

Or. es
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Begrundelse

Det ønskes at fremme koncentrationen af udbuddet.

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) producentorganisationer, der opererer i 
forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

a) producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der opererer i 
forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til en eller 
flere af de omhandlede målsætninger, 
transnationalt

Or. es

Begrundelse

Antallet at tilfælde, hvor niveauet for EU's samfinansiering kan øges med henblik på at 
fremme stiftelsen af producentorganisationer og -sammenslutninger, udvides, således at den 
primære sektors position i fødevarekæden på denne mådes styrkes.

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsprogrammet gennemføres for første 
gang af en sammenslutning af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013. 

d) driftsprogrammet gennemføres for første 
gang af en anerkendt 
producentorganisation eller en
sammenslutning af 
producentorganisationer. 

Or. es

Begrundelse

Antallet at tilfælde, hvor niveauet for EU's samfinansiering kan øges med henblik på at 
fremme stiftelsen af producentorganisationer og -sammenslutninger, udvides.
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Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) driftsprogrammet gennemføres for 
første gang af en producentorganisation, 
der er resultatet af en fusion eller 
integration af flere
producentorganisationer

Or. es

Begrundelse

Antallet at tilfælde, hvor niveauet for EU's samfinansiering kan øges med henblik på at 
fremme stiftelsen af producentorganisationer og -sammenslutninger, udvides.

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en producentorganisations 
driftsprogram, der øger antallet af 
medlemmer eller værdien af den afsatte 
produktionsmængde med mindst 50 % i 
forhold til det foregående driftsprogram.

Or. es

Begrundelse

Antallet at tilfælde, hvor niveauet for EU's samfinansiering kan øges med henblik på at 
fremme stiftelsen af producentorganisationer og -sammenslutninger, udvides.

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktioner til bekæmpelse af skadegørere b) aktioner til bekæmpelse og forebyggelse
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og bisygdomme, særlig varroasyge af skadegørere og bisygdomme, særlig 
varroasyge

Or. es

Begrundelse

I sektoren for biavlsprodukter er det hensigtsmæssigt at fastsætte bredere og mere ambitiøse 
typer af intervention, der omfatter andre målsætninger, navnlig i forbindelse med 
investeringer og markedsforvaltning samt sameksistens og komplementaritet mellem biavl og 
beskyttelse af vilde bestøvere.

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver

Or. es

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) forskning og forsøgsproduktion

Or. es

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) foranstaltninger til planlægning af 
produktionen og tilpasning af udbuddet til 
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efterspørgslen

Or. es

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hd) miljømærkning

Or. es

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

he) investeringer i forbedring og 
modernisering af bedrifterne

Or. es

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hf) foranstaltninger til forebyggelse i 
forhold til negative klimaforhold

Or. es

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
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Artikel 49 – stk. 1 – litra h g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hg) foranstaltninger til tilpasning til 
klimaændringer, herunder anvendelse af 
racer og praktiske 
forvaltningsforanstaltninger, der er 
hensigtsmæssige i forhold til denne 
tilpasning

Or. es

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hh) foranstaltninger til forbedring af 
bestøvningen af honningbier og deres 
sameksistens med vilde bestøvere

Or. es

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hi) oprettelse og bevarelse af habitater, 
der er gunstige for biodiversiteten

Or. es

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h j (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

hj) foranstaltninger til fremme af 
samarbejdet mellem biavlere og 
landbrugere, navnlig med henblik på at 
mindske indvirkningen af anvendelsen af 
pesticider

Or. es

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hk) energibesparelse og øget 
energieffektivitet

Or. es

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h l (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hl) mindskelse af affaldsproduktionen og 
forbedring af anvendelse og forvaltning af 
biprodukter og affald

Or. es

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h m (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hm) oplysning og udbredelse
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Or. es

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra h n (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hn) fremme af god praksis.

Or. es

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansiel støtte fra Unionen til de i stk. 2 
omhandlede interventioner må højst udgøre
50 % af udgifterne. Den resterende del af 
udgifterne afholdes af medlemsstaterne.

4. Finansiel støtte fra Unionen til de i stk. 2 
omhandlede interventioner må højst udgøre
75 % af udgifterne. Den resterende del af 
udgifterne afholdes af medlemsstaterne.

Or. es

Begrundelse

Budgettet for sektoren for biavlsprodukter øges med omkring 70 %, og det vil derfor være 
hensigtsmæssigt at øge maksimumgrænsen for samfinansiering med henblik på forbedre 
støtten til denne produktion, da den bidrager relevant til at bevare biodiversiteten.

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Alle nationale programmer, der er 
godkendt på datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, er reguleret i 
overensstemmelse med forordning 
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1308/2013 indtil dennes udløbsdato.

Or. es

Begrundelse

Der skal sikres en passende overgang til de nye programmer.

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre de europæiske vinproducenters 
konkurrenceevne, herunder bidrage til 
forbedringen af bæredygtige 
produktionssystemer og mindskelse af den 
europæiske vinsektors miljøpåvirkning, jf. 
de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 
1, litra b)-f) og h)

a) forbedre den økonomiske 
bæredygtighed og de europæiske 
vinproducenters konkurrenceevne i
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
litra a), b) og c)

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at dele denne målsætning i to dele for at skabe mere klarhed.

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bidrage til modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer gennem 
forbedring af bæredygtige 
produktionssystemer og reduktion af 
miljøpåvirkningen fra vinsektoren i EU. 
Disse målsætninger er forbundet med de 
specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, 
litra d), e) og f)

Or. es
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Begrundelse

Det foreslås at dele målsætning a) i to dele for at skabe mere klarhed.

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) øge de europæiske vinavlsprodukters 
afsætningsmuligheder og konkurrenceevne, 
navnlig ved at udvikle innovative 
produkter, processer og teknologier og ved 
at tilføre værdi i et hvilket som helst led i 
værdikæden, herunder elementer af 
videnoverførsel, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a), b), 
c), e) og i)

e) øge de europæiske vinavlsprodukters 
afsætningsmuligheder og konkurrenceevne, 
navnlig ved at udvikle produkter,
innovative teknologiske processer i 
forbindelse med produkter indeholdt i del 
II i bilag VII til forordning 1308/2013 
eller i forbindelse med biprodukter fra 
vinfremstilling, processer og teknologier 
og ved at tilføre værdi i et hvilket som helst 
led i værdikæden, herunder elementer af 
videnoverførsel, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a), b), 
c), e) og i)

Or. es

Begrundelse

Ordlyden søges forbedret.

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra h – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) undersøgelser af nye markeder, som er 
nødvendige for at udvide 
afsætningsmulighederne

iv) undersøgelser af nye markeder, som er 
nødvendige for at udvide 
afsætningsmulighederne og forbedre 
konsolideringen af de eksisterende 
markeder

Or. es
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Begrundelse

I mange tilfælde er konsolideringen af de eksisterende markeder endda vigtigere end 
erobringen af nye markeder.

Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansiel støtte fra Unionen til 
omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer som omhandlet i 
artikel 52, stk. 1, litra a), må højst udgøre
50 % af de faktiske omkostninger til 
omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer eller 75 % af de 
faktiske omkostninger til omstrukturering 
og omstilling af vindyrkningsarealer i 
mindre udviklede regioner.

1. Finansiel støtte fra Unionen til 
omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer som omhandlet i 
artikel 52, stk. 1, litra a), må højst udgøre 
75 % af de faktiske omkostninger til 
omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer.

Or. es

Ændringsforslag 222

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale finansielle støtte fra 
Unionen som omhandlet i første afsnit 
ydes kun til mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, som defineret i 
Kommissionens henstilling 
2003/361/EF36. Den kan dog ydes til alle 
virksomheder i regionerne i den yderste 
periferi som omhandlet i artikel 349 i 
TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 229/2013.

udgår

_________________

36 Kommissionens henstilling af 6. maj 
2003 om definitionen af 
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mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Or. es

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår virksomheder, der ikke er 
omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i 
bilaget til henstilling 2003/361/EF, og 
som har færre end 750 medarbejdere eller 
en omsætning på under 200 mio. EUR, 
halveres den maksimale støtte som 
omhandlet i første afsnit. 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fastsatte maksimumgrænser i første 
afsnit kan reduceres for investeringer 
gennemført af andre virksomheder en 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. es

Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale finansielle støtte fra 
Unionen som omhandlet i første afsnit 
ydes kun til mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF. 
Den kan dog ydes til alle virksomheder i 
regionerne i den yderste periferi som 
omhandlet i artikel 349 i TEUF og de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 229/2013.

udgår

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke gives ugunstig behandling til de store virksomheder, for så vidt angår 
innovation, da de er i besiddelse af de største ressourcer til denne type foranstaltninger, som 
vil være til fordel for hele sektoren.

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår virksomheder, der ikke er 
omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i 
bilaget til henstilling 2003/361/EF, og 
som har færre end 750 medarbejdere eller 
en omsætning på under 200 mio. EUR, 
halveres den maksimale støtte som 
omhandlet i første afsnit.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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De fastsatte maksimumgrænser i første 
afsnit kan reduceres for investeringer 
gennemført af andre virksomheder en 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. es

Ændringsforslag 228

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Finansiel støtte fra Unionen til 
oplysningsforanstaltninger og 
salgsfremstød som omhandlet i artikel 52, 
stk. 1, litra g) og h), må højst udgøre 50 %
af de støtteberettigede udgifter.

6. Finansiel støtte fra Unionen til 
oplysningsforanstaltninger og 
salgsfremstød som omhandlet i artikel 52, 
stk. 1, litra g) og h), må højst udgøre 80 %
af de støtteberettigede udgifter.

Or. es

Ændringsforslag 229

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle programmer, der er godkendt på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, er reguleret i 
overensstemmelse med forordning 
1308/2013 indtil dennes udløbsdato.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå at afbryde alle igangværende programmer.

Ændringsforslag 230
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Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbedring af kvaliteten af olivenolie og 
spiseoliven, jf. den specifikke målsætning i 
artikel 6, stk. 1, litra f)

d) forbedring af kvaliteten af olivenolie og 
spiseoliven, jf. den specifikke målsætning i 
artikel 6, stk. 1, litra b)

Or. es

Begrundelse

Korrigering af fejl.

Ændringsforslag 231

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kriseforebyggelse og -styring, der har til 
formål at forbedre modstandsdygtigheden 
over for skadedyr og håndtere kriser på 
markedet for olivenolie og spiseoliven, i 
henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra h), 
omhandlede specifikke målsætning.

f) kriseforebyggelse og -styring, der har til 
formål at forbedre modstandsdygtigheden 
over for skadedyr og håndtere kriser på 
markedet for olivenolie og spiseoliven, i 
henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede specifikke målsætning.

Or. es

Begrundelse

Korrigering af fejl.

Ændringsforslag 232

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger en eller flere af 
følgende målsætninger for andre sektorer 
som omhandlet i artikel 39, stk.1, litra f):

Medlemsstaterne forfølger en eller flere af 
følgende målsætninger med henblik på 
iværksættelse af driftsprogrammer eller 
nationale støtteprogrammer for andre 
sektorer som omhandlet i artikel 39, stk.1, 
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litra f):

Or. es

Begrundelse

Støtten til "andre sektorer" skal ikke begrænses til driftsprogrammer. Medlemsstaterne bør 
have mulighed for at vælge mellem denne type intervention og de nationale 
støtteprogrammer, afhængigt af den konkrete situation i den enkelte sektor.

Ændringsforslag 233

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis 
produktionsmetoder, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr og 
sygdomme hos dyr, forbedring af 
biosikkerheden og reduktion af 
antimikrobielle stoffer samt innovativ 
praksis produktionsmetoder, der fremmer 
den økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Begrundelse

Typerne af intervention bør være i overensstemmelse med målsætningerne og prioriteterne i 
landbrugs- og kvægbrugssektoren, hvor der tages hensyn til nøgleaspekter ved 
inkorporeringen af sundhedsmæssige, miljømæssige og sociale målsætninger. Typerne af 
sektorintervention, der er indeholdt i nærværende artikel, omfatter foranstaltninger, der er 
direkte anvendelige på landbrugssektoren, navnlig i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 
og ugunstige vejrforhold, men som ikke er lige så anvendelige i kvægbrugssektoren. Denne 
artikel bør suppleres for at tage hensyn til dyreproduktion.

Ændringsforslag 234

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) fremme, udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, dyrevelfærdsstandarder, 
miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, der er 
modstandsdygtige over for skadedyr, 
produktionsmetoder, miljøvenlig 
anvendelse og forvaltning af biprodukter 
og affald samt bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer, navnlig beskyttelse af 
vand, jord og andre naturressourcer, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og 
f), omhandlede specifikke målsætninger

d) fremme, udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, dyrevelfærdsstandarder, 
miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, der er 
modstandsdygtige over for skadedyr og 
sygdomme, samt produktionsmetoder, 
miljøvenlig anvendelse og forvaltning af 
biprodukter og affald samt bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord og andre 
naturressourcer, reduktion af emissioner 
og øget energieffektivitet, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 235

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i en eller flere sektorer som 
omhandlet i artikel 40, stk. 1, litra f), i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i en eller flere sektorer som 
omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra f), i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Begrundelse

Korrigering af fejl.

Ændringsforslag 236

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) forebyggelse af angreb fra 
rovdyrsarter hos kvægbrug.
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Or. es

Ændringsforslag 237

Forslag til forordning
Artikel 60 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interventionstyper Interventionstyper til driftsprogrammer

Or. es

Ændringsforslag 238

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) reduktion af forurenende gasser og 
drivhusgasemissioner

Or. es

Begrundelse

Typerne af intervention bør være i overensstemmelse med målsætningerne og prioriteterne i 
landbrugs- og kvægbrugssektoren, hvor der tages hensyn til nøgleaspekter vedrørende 
sundhed, miljø og sociale anliggender. Denne type interventioner skal tage mere hensyn til de 
særlige forhold i kvægbrugssektoren.

Ændringsforslag 239

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) dyresundhed og dyrevelfærd vi) biosikkerhed, dyresundhed og 
dyrevelfærd

Or. es
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Ændringsforslag 240

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) mindskelse af affaldsproduktionen og 
forbedring af anvendelse og forvaltning af 
biprodukter og affald

vii) mindskelse af emissioner og
affaldsproduktionen og forbedring af 
anvendelse og forvaltning af biprodukter 
og affald

Or. es

Ændringsforslag 241

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) forbedring af modstandsdygtigheden 
over for skadedyr

viii) forbedring af modstandsdygtigheden 
over for skadedyr og dyresygdomme

Or. es

Ændringsforslag 242

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. ix a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) mindskelse af anvendelsen af 
antimikrobielle stoffer

Or. es

Ændringsforslag 243

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. x a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) forebyggelse af angreb fra rovdyrarter 
hos kvægbrug.

Or. es

Ændringsforslag 244

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

b) rådgivningstjenester og teknisk bistand,
navnlig hvad angår tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer, samt 
bekæmpelse af skadedyr og 
dyresygdomme

Or. es

Ændringsforslag 245

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i en eller flere af de i artikel 40, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i en eller flere af de i artikel 39, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 246

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) gennemførelse af sporbarheds- og 
certificeringssystemer, navnlig 
overvågning af kvaliteten af produkter, der 
sælges til slutbrugere.

h) gennemførelse af sporbarheds- og 
certificeringssystemer, navnlig 
overvågning af kvaliteten af produkter, der 
sælges til slutbrugere, samt information
om produktionsmetoderne.

Or. es

Ændringsforslag 247

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers 
oprettelse af og/eller tilførsel af ny kapital 
til gensidige fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers 
oprettelse af og/eller tilførsel af ny kapital 
til gensidige fonde eller andre fonde til 
risikostyring 

Or. es

Begrundelse

Producentorganisationerne kan udgøre forskellige fonde end de gensidige fonde, der ikke 
kræver genforsikring, og som er lettere at etablere. Det er vigtigt ikke at afvise muligheden 
for denne type alternative instrumenter.

Ændringsforslag 248

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning

b) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning, samt en bedre 
tilpasning af udbuddet til efterspørgslen

Or. es
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Ændringsforslag 249

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kollektiv oplagring af produkter 
produceret af producentorganisationen eller 
dennes medlemmer

c) kollektiv oplagring af produkter 
produceret af producentorganisationen eller 
dennes medlemmer samt forarbejdning af 
produkter, så de er lettere at opbevare

Or. es

Ændringsforslag 250

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtteforanstaltninger til 
veterinærforanstaltninger

Or. es

Ændringsforslag 251

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) udskiftning af kvægbestanden 
gennem lovpligtig slagtning af 
sundhedsmæssige årsager eller som følge 
af tab i forbindelse med naturkatastrofer

Or. es

Ændringsforslag 252
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Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) forlængelse af perioden med tomme 
bure af sundhedsmæssige årsager efter 
kriser som følge af dyresygdomme

Or. es

Ændringsforslag 253

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) høst- og produktionsforsikring, der 
bidrager til at beskytte producenternes 
indkomst, når der forekommer tab som 
følge af naturkatastrofer, ugunstige 
vejrforhold, sygdomme eller 
skadedyrsangreb, og som samtidig sikrer, 
at støttemodtagerne træffer de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger.

h) høst- og driftsforsikring, der bidrager til 
at beskytte producenternes indkomst, når 
der forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som 
samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer 
de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 254

Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60a

Interventionstyper til støtteprogrammer

Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for hver af de i artikel 
6, stk. 1, specifikke målsætninger en eller 
flere af følgende interventionstyper i de 
sektorer, der er angivet i artikel 39, litra 
f):
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a) investeringer i anlæg, materielle og 
immaterielle aktiver, forskning og 
forsøgsproduktion samt andre 
foranstaltninger med samme formål som 
anført i artikel 60, stk. 1, litra a)

b) teknisk bistand til landbrugere, navnlig 
hvad angår dyre- og plantesundhed, 
tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer

c) foranstaltninger til forhindring og 
bekæmpelse af planteskadedyr og 
dyresygdomme

d) foranstaltninger til 
markedsovervågning og information om 
produktion og produktionsmetoder

e) foranstaltninger til planlægning af 
produktionen og tilpasning af udbuddet til 
efterspørgslen

f) foranstaltninger til at øge 
produktkvaliteten, herunder anvendelse af 
nationale kvalitetsordninger og EU's 
kvalitetsordninger

g) gennemførelse af sporbarheds- og 
certificeringssystemer, navnlig i 
forbindelse med dyre- og plantesundhed, 
dyrevelfærd og miljøspørgsmål

h) foranstaltninger til fremme af 
økologisk produktion

i) foranstaltninger til at øge 
bæredygtigheden af landbrugsbedrifterne 
og effektiviteten af produktionen, 
herunder gennemførelsen af 
produktionsmetoder, der er miljøvenlige 
og har respekt for dyrevelfærd

j) foranstaltninger til at mindske 
anvendelsen af antimikrobielle stoffer i 
produktionen

k) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der produceres og bringes i omsætning

l) midlertidig og degressiv støtte til 
dækning af 
administrationsomkostningerne ved 
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oprettelse af gensidige fonde

m) høst- og produktionsforsikring mod 
tab af indkomst som følge af ugunstige 
vejrforhold, dyresygdomme eller 
skadedyrsangreb

n) foranstaltninger til forebyggelse og 
afhjælpning af angreb fra rovdyrarter hos 
kvægbrug.

Or. es

Ændringsforslag 255

Forslag til forordning
Artikel 61 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftsprogrammer Generelle betingelser for
driftsprogrammer og nationale 
støtteprogrammer

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre nationale støtteprogrammer som et 
alternativ til driftsprogrammerne, afhængigt af den konkrete situation i den enkelte sektor.

Ændringsforslag 256

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i medlemsstaternes strategiske planer 
fastsatte målsætninger og interventioner 
gennemføres i hver berørt sektor af 
producentorganisationer og/eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved 
hjælp af godkendte driftsprogrammer, jf. 
betingelserne i denne artikel.

1. De i medlemsstaternes strategiske planer 
fastsatte målsætninger og interventioner 
gennemføres i hver berørt sektor af 
producentorganisationer og/eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013 eller 
gennem nationale støtteprogrammer, ved 
hjælp af godkendte driftsprogrammer, jf. 
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betingelserne i denne artikel.

Or. es

Ændringsforslag 257

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsprogrammerne for de i artikel 39, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer har en 
varighed på mindst tre år og højst syv år.

2. Driftsprogrammerne og de nationale 
støtteprogrammer for de i artikel 39, stk. 1, 
litra f), omhandlede sektorer har en 
varighed på mindst tre år og højst syv år.

Or. es

Ændringsforslag 258

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I driftsprogrammerne fastsættes de 
valgte interventioner blandt dem, som 
medlemsstaterne har fastsat i deres 
strategiske planer.

3. I driftsprogrammerne og de nationale 
støtteprogrammer fastsættes de valgte 
interventioner blandt dem, som 
medlemsstaterne har fastsat i deres 
strategiske planer.

Or. es

Ændringsforslag 259

Forslag til forordning
Artikel 62 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftsfonde Driftsfonde for producentorganisationer 
og deres sammenslutninger
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Or. es

Ændringsforslag 260

Forslag til forordning
Artikel 63 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiel støtte fra Unionen Finansiel støtte fra Unionen til 
driftsprogrammerne og til de nationale 
støtteprogrammer

Or. es

Ændringsforslag 261

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle støtte fra Unionen er lig 
med de finansielle bidrag i artikel 62, stk. 
1, litra a), som reelt er betalt, men 
begrænses til 50 % af de udgifter, der reelt 
er afholdt.

1. Den finansielle støtte fra Unionen til 
driftsprogrammerne er lig med de 
finansielle bidrag i artikel 62, stk. 1, litra 
a), som reelt er betalt, men begrænses til 
50 % af de udgifter, der reelt er afholdt.

Or. es

Ændringsforslag 262

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansielle støtte fra Unionen 
begrænses til højst 5 % af værdien af hver 
producentorganisations eller 
sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

2. Den finansielle støtte fra Unionen
angivet i stk. 1 begrænses til højst 5 % af 
værdien af hver producentorganisations 
eller sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.
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Or. es

Ændringsforslag 263

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Unionens finansielle støtte til 
støtteprogrammer stiger til 50 % af 
udgifterne. Medlemsstaterne finansierer 
de resterende 50 %.

Or. es

Ændringsforslag 264

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne

e) etablering af unge landbrugere og nye 
landbruger samt etablering af 
virksomheder i landdistrikterne

Or. es

Ændringsforslag 265

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) tematiske delprogrammer til fordel for 
kvinder i landbrug

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at genetablere muligheden for at iværksætte et tematisk delprogram for kvinder 
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i landbrug, men med en større grad af samfinansiering, med henblik på at bidrage til, at 
målsætningen om at øge kvinders deltagelse i økonomien i landdistrikterne, opnås.

Ændringsforslag 266

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) støtte til forebyggelse og afhjælpning 
af skader som følge af angreb fra 
rovdyrarter.

Or. es

Ændringsforslag 267

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan stille støtte under 
denne interventionstype til rådighed på 
hele deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov.

3. Medlemsstaterne skal stille støtte under 
denne interventionstype til rådighed på 
hele deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov.

Or. es

Begrundelse

I dag er de landbrugsmæssige miljøforanstaltninger obligatoriske på alle medlemsstaternes 
territorium.

Ændringsforslag 268

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne yder kun betalinger til 
landbrugere og andre støttemodtagere, som 
frivilligt forpligter sig til at forvalte 
forpligtelser, der anses for at være gavnlige 

4. Medlemsstaterne yder kun betalinger til 
landbrugere, sammenslutninger af 
landbrugere og andre arealforvaltere, som 
frivilligt forpligter sig til at forvalte 
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med henblik på opfyldelse af de i artikel 6, 
stk. 1, omhandlede specifikke 
målsætninger.

forpligtelser, der anses for at være gavnlige 
med henblik på opfyldelse af de i artikel 6, 
stk. 1, omhandlede specifikke 
målsætninger, der måtte være relevante.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt med en bedre afgrænsning af, hvem der bør modtage støtte i forbindelse 
med denne foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning.

Ændringsforslag 269

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er forskellig fra de forpligtelser, for 
hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 
28.

d) er forskellig fra eller supplerer de 
forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i 
henhold til artikel 28.

Or. es

Begrundelse

Økologiforanstaltningerne indeholdt i artikel 28 samt de landbrugsmæssige miljø- og 
klimaforanstaltninger i nærværende artikel kan være af samme type, men med forskellige 
målsætninger. Det er vigtigt at gøre det klart, at disse foranstaltninger kan supplere 
hinanden.

Ændringsforslag 270

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kompenserer 
støttemodtagerne for omkostninger, de har 
afholdt, og tabt indkomst som følge af de 
påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan 
de også dække transaktionsomkostninger. I 
behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne yde støtte som en fast 
procentsats eller et engangsbeløb pr. enhed. 

6. Medlemsstaterne kompenserer helt eller 
delvist støttemodtagerne for omkostninger, 
de har afholdt, og tabt indkomst som følge 
af de påtagne forpligtelser, eller ved hjælp 
af incitamenter. Om nødvendigt kan de 
også dække transaktionsomkostninger. I 
behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne yde støtte som en fast 
procentsats eller et engangsbeløb pr. enhed. 
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Betalingerne ydes på årsbasis. Betalingerne ydes på årsbasis.

Or. es

Ændringsforslag 271

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan differentiere 
betalingerne under hensyntagen til, hvor 
alvorlige de permanente begrænsninger 
er, der påvirker landbrugsaktiviteterne 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
afhængigt af de forskellige driftssystemer.

Or. es

Ændringsforslag 272

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis der under denne interventionstype 
ydes støtte til miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser, forpligtelser til at 
overgå til eller opretholde økologiske 
landbrugsmetoder og metoder som 
defineret i forordning (EF) nr. 834/2007 og 
miljø- og klimavenligt skovbrug, fastsætter 
medlemsstaten en betaling pr. hektar.

9. Hvis der under denne interventionstype 
ydes støtte til miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser, herunder
forpligtelser til at overgå til eller 
opretholde økologiske landbrugsmetoder 
og metoder som defineret i forordning (EF) 
nr. 834/2007 og miljø- og klimavenligt 
skovbrug, fastsætter medlemsstaten en 
betaling pr. hektar.

Or. es

Ændringsforslag 273

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I velbegrundede tilfælde, hvor 
interventionerne vedrører miljø- og 
klimaforpligtelser inden for økologisk 
produktion samt forbedring af de 
genetiske ressourcer i sektoren for 
kvægbrug, kan betalingen ydes pr. bedrift.

Or. es

Begrundelse

Der skal tages hensyn til den særlige situation for kvægbrugere uden land.

Ændringsforslag 274

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. For så vidt angår støtte til økologisk 
landbrug i henhold til nærværende 
artikel, ydes betalingerne til egentlige 
landbrugere, som defineret i henhold til 
artikel 4, stk. 1, litra d).

Or. es

Begrundelse

De samme betingelser, der allerede gælder i den nuværende lovgivning, indføres i forbindelse 
med "aktive" landbrugere.

Ændringsforslag 275

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
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planer med henblik på at bidrage til 
opfyldelsen af de i artikel 6, stk. 1, 
omhandlede specifikke målsætninger.

planer med henblik på at bidrage til 
opfyldelsen af de i artikel 6, stk. 1, 
omhandlede specifikke målsætninger, der 
måtte være relevante.

Or. es

Ændringsforslag 276

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde betalinger for 
områdespecifikke ulemper, som er pålagt 
begrænsninger som følge af krav, der 
udspringer af gennemførelsen af direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF eller
direktiv 2000/60/EF, på de betingelser, der 
er fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer med 
henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i 
artikel 6, stk.1, omhandlede specifikke 
målsætninger.

1. Medlemsstaterne kan yde betalinger for 
områdespecifikke ulemper, som er pålagt 
begrænsninger som følge af krav, der 
udspringer af gennemførelsen af direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF og
direktiv 2000/60/EF, på de betingelser, der 
er fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer med 
henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i 
artikel 6, stk.1, omhandlede specifikke 
målsætninger, der måtte være relevante.

Or. es

Ændringsforslag 277

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse betalinger kan ydes til 
landbrugere, skovbrugere og andre 
arealforvaltere for områder med de i stk. 1 
omhandlede ulemper. 

2. Disse betalinger kan ydes til 
landbrugere, sammenslutninger af 
landbrugere, skovejere og
sammenslutninger af skovejere. I 
velbegrundede tilfælde kan de også ydes 
til andre arealforvaltere. 

Or. es
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Begrundelse

Den gældende lovgivnings anvendelsesområde bibeholdes.

Ændringsforslag 278

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for begrænsninger, der er afledt af 
direktiv 2000/60/EF, kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der går ud over 
de relevante lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, dog med undtagelse LF 2
som omhandlet i bilag III, og GLM-normer 
som fastsat i kapitel I i afdeling 2 i dette 
afsnit, og de betingelser for bevarelse af et 
landbrugsareal, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra a), i denne forordning.

b) for begrænsninger, der er afledt af 
direktiv 2000/60/EF, kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der går ud over 
de relevante lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, dog med undtagelse af
LF 1 som omhandlet i bilag III, og GLM-
normer som fastsat i kapitel I i afdeling 2 i 
dette afsnit, og de betingelser for bevarelse 
af et landbrugsareal, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra a), i denne forordning.

Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 279

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder en liste 
over ikkestøtteberettigede investeringer og 
udgiftskategorier, der mindst indeholder
følgende:

3. Ikkestøtteberettigede investeringer og 
udgiftskategorier vil være følgende:

Or. es

Ændringsforslag 280

Forslag til forordning
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Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) køb af jord med undtagelse af køb af 
jord med henblik på miljøbevarelse eller 
jord købt af unge landbrugere ved brug af 
finansielle instrumenter

c) køb af jord med undtagelse af køb af 
jord med henblik på miljøbevarelse eller 
jord købt af unge landbrugere ved brug af 
finansielle instrumenter eller køb af 
landbrugsjord inden for rammerne af 
landbrugsmæssige miljøprojekter
forbundet med lokaludviklingsstrategien

Or. es

Ændringsforslag 281

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser
samt til erstatning af tab af kvæg som 
følge af angreb af rovdyrarter

Or. es

Ændringsforslag 282

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 

f) investeringer i kunstvanding og 
dræning, som ikke er i overensstemmelse 
med opfyldelse af målet om god tilstand i 
vandområder som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, herunder 
udvidelsen af kunstvanding, der påvirker 
vandområder, hvis status er fastslået som 
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i den relevante vandområdeplan mindre end god i den relevante 
vandområdeplan, medmindre disse 
investeringer bidrager til en effektiv 
vandbesparelse

Or. es

Ændringsforslag 283

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier, medmindre 
de er direkte forbundet med 
landbrugssektoren og er i alles fælles 
interesse

Or. es

Ændringsforslag 284

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

4. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 55 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

Or. es

Begrundelse

Det nuværende maksimale medfinansieringsniveau bibeholdes.

Ændringsforslag 285

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og ikkeproduktive
investeringer knyttet til de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

a) skovrejsning, regenerering af 
skovlandbrugssystemer og investeringer 
knyttet til de specifikke miljø- og 
klimamålsætninger omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f)

Or. es

Begrundelse

Som følge af skovlandbrugssystemernes særlige kendetegn, som en mellemting mellem 
landbrug og skovbrug, er det nødvendigt at nævnte disse eksplicit.

Ændringsforslag 286

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i genoprettelse af land-
eller skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser og investeringer i passende 
præventive aktioner i skovene og i 
landdistriktsmiljøet.

c) investeringer i genoprettelse af land-
eller skovbrugspotentialet efter brande og 
andre naturkatastrofer eller katastrofale 
hændelser, herunder skadedyr og
sygdomme, og investeringer i passende 
præventive aktioner i skovene og i 
landdistriktsmiljøet.

Or. es

Ændringsforslag 287

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer til beskyttelse af kvæg 
mod angreb fra rovdyrarter

Or. es
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Ændringsforslag 288

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) investeringer gennemført af unge 
landbrugere

Or. es

Begrundelse

Støtten til investeringer gennemført af unge landbrugere bør øges på baggrund af behovet for 
af fremme et generationsskifte.

Ændringsforslag 289

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) landbrugsinvesteringer gennemført i 
områder med naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger

Or. es

Begrundelse

Det er afgørende at bevare landbrugsaktiviteter i disse områder, da det er et vigtigt bidrag til 
bevarelsen af biodiversiteten.

Ændringsforslag 290

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) projekter vedrørende 
lokaludviklingsstrategien, der er 
forbundet med landbrug

Or. es
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Ændringsforslag 291

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Modtagere af investeringsrelateret 
støtte kan anmode om udbetaling af et 
forskud på op til 50 % af den offentlige 
støtte i relation til investeringen fra de 
kompetente betalingsorganer, hvis denne 
mulighed indgår i den strategiske plan.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 292

Forslag til forordning
Artikel 69 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne

Etablering af unge landbrugere og nye 
landbrugere samt etablering af 
virksomheder i landdistrikterne

Or. es

Begrundelse

De nye landbrugere i landbrugssektoren spiller en afgørende rolle med hensyn til 
genoplivning af landdistrikterne.

Ændringsforslag 293

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
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etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne på de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer med 
henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i 
artikel 6 omhandlede specifikke 
målsætninger.

etablering af unge landbrugere, nye 
landbrugere og til etablering af 
virksomheder i landdistrikterne på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer med henblik på at bidrage til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. es

Ændringsforslag 294

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) etablering af nye landbrugere

Or. es

Ændringsforslag 295

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forretningsetablering af 
ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne, 
hvis det er en del af de lokale 
udviklingsstrategier.

c) forretningsetablering af 
ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne, 
hvis det er en del af de lokale 
udviklingsstrategier, på vegne af 
landbrugere, der diversificerer deres 
aktiviteter, samt mikrovirksomheder og 
små virksomheder og fysiske personer i 
landdistrikterne.

Or. es

Ændringsforslag 296

Forslag til forordning
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Artikel 69 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) små landbrugere, der er omfattet af 
forordningen anført i artikel 25, og som 
permanent afstår af deres bedrifter til 
andre landbrugere.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 297

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
specifikke bestemmelser for unge 
landbrugere, der tilslutter sig 
producentorganisationer eller andre 
samarbejdsstrukturer, for at sikre, at de 
ikke mister støtten til etablering. Disse 
bestemmelser skal overholde 
proportionalitetsprincippet og identificere 
den unge landbrugers deltagelse i 
producentorganisationen eller 
samarbejdsstrukturen.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at huske på de særlige forhold, der gør sig gældende for samarbejdsstrukturen 
og producentorganisationerne, for at kunne give en passende respons på de problemer, der er 
dukket i den nuværende programudarbejdelsesperiode, hvor inddragelsen af unge 
landbrugere ikke har været attraktivt, da de ikke havde reel kontrol med bedriften.

Ændringsforslag 298

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Støtte i henhold til nærværende artikel 
kan udbetales i flere rater.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 299

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger, der måtte være 
relevante. Disse instrumenter kan bestå af 
risikostyringssystemer.

Or. es

Ændringsforslag 300

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde, 
herunder administrationsomkostninger i 
forbindelse med oprettelsen.

b) finansielle bidrag til gensidige fonde, 
herunder administrationsomkostninger i 
forbindelse med oprettelsen, eller, for så 
vidt angår samarbejdsstrukturer eller 
producentorganisationer, til en anden 
type fond, der har til formål at yde 
risikoforvaltning for deres medlemmer.
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Or. es

Begrundelse

Der findes en anden type fond, der ikke kræver genforsikring, og som er lettere at etablere for 
producentorganisationer og samarbejdsstrukturer end de gensidige fonde.

Ændringsforslag 301

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne for sammensætningen 
og forvaltningen af gensidige fonde.

c) bestemmelserne for sammensætningen 
og forvaltningen af gensidige fonde samt 
for andre fonde, der yder 
risikoforvaltning for 
samarbejdsstrukturer og 
producentorganisationer.

Or. es

Ændringsforslag 302

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
samarbejde på de betingelser, der er fastsat 
i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer, med 
henblik på at forberede og gennemføre 
projekter i de operationelle grupper inden 
for rammerne af Det Europæiske 
Innovationspartnerskab om et Produktivt 
og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i 
artikel 114 og i Leaderprogrammet, der 
omtales som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet i artikel 25 i forordning 
(EU) [CPR] samt på at fremme 
kvalitetsordninger, 
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller andre former 

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
samarbejde på de betingelser, der er fastsat 
i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer, med 
henblik på at forberede og gennemføre 
projekter i de operationelle grupper inden 
for rammerne af Det Europæiske 
Innovationspartnerskab om et Produktivt 
og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i 
artikel 114, Leader-samarbejdsprojekter 
for lokale aktionsgrupper samt på at 
fremme kvalitetsordninger, 
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller andre former 
for samarbejde.
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for samarbejde.

Or. es

Begrundelse

Samarbejdsprojekter gennemført af lokale aktionsgrupper skal inkluderes inden for 
interventioner vedrørende samarbejde.

Ændringsforslag 303

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis støtten ydes som et samlet beløb, 
sikrer medlemsstaten, at Unionens 
bestemmelser og krav til sammenlignelige 
aktioner, der hører ind under andre 
interventionstyper, overholdes. Dette 
stykke finder ikke anvendelse på 
Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR].

5. Hvis støtten ydes som et samlet beløb, 
sikrer medlemsstaten, at Unionens 
bestemmelser og krav til sammenlignelige 
aktioner, der hører ind under andre 
interventionstyper, overholdes. Dette 
stykke finder ikke anvendelse på 
Leaderprogrammet.

Or. es

Ændringsforslag 304

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. De lokale aktionsgrupper kan anmode
om udbetaling af et forskud fra det 
kompetente betalingsorgan, hvis der ifølge 
den strategiske plan er mulighed for dette. 
Forskuddet må ikke overstige 50 % af den 
offentlige støtte i relation til de løbende 
omkostninger og 
animeringsomkostningerne.

Or. es
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Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 305

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovbrug og 
landdistriktsvirksomheder på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovbrug, miljø-
og klimabeskyttelse og
landdistriktsvirksomheder på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. es

Ændringsforslag 306

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser deres støtte
til maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

3. Den maksimale støtte kan være 100 %
af de støtteberettigede omkostninger.

Or. es

Begrundelse

I lyset af relevansen af denne type intervention, der vil være obligatorisk for medlemsstaterne, 
bør støtteprocenten stige til 100 %.

Ændringsforslag 307

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne i 
regionerne i den yderste periferi og i andre 
behørigt begrundede tilfælde anvende en 
højere sats eller et højere beløb end 
angivet i nævnte stykke med henblik på 
opfyldelse af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

4. Uanset andet afsnit i stk. 3 kan 
medlemsstaterne i regionerne i den yderste 
periferi og i andre behørigt begrundede 
tilfælde anvende et højere beløb end 
angivet i nævnte afsnit med henblik på 
opfyldelse af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det ændrede afsnit 1.

Ændringsforslag 308

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Støtte i henhold til denne artikel ydes 
ikke til kurser eller praktisk uddannelse, 
der indgår i normale 
uddannelsesprogrammer eller -systemer 
på sekundærtrinnet eller derover.

Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 309

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Organer, der tilbyder videnoverførsel 
og informationstjenester, skal have den 
nødvendige kapacitet i form af personalets 
kvalifikationer og uddannelse til at udføre 
denne opgave.
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Or. es

Begrundelse

Den gældende bestemmelse fastholdes.

Ændringsforslag 310

Forslag til forordning
Artikel 72 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 72a

Foranstaltninger til fordel for kvinder i 
landdistrikterne

Medlemsstaterne kan inden for deres 
strategiske planer oprette et tematisk 
delprogram til fordel for kvinder i 
landdistrikterne. Delprogrammet bør være 
i overensstemmelse med de i artikel 6, stk.
1 nævnte mål.

Or. es

Ændringsforslag 311

Forslag til forordning
Artikel 72 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 72b

Støtte til at forebygge og råde bod på 
skader efter rovdyrangreb

1. Medlemsstaterne kan i henhold til de i 
denne artikel fastsatte betingelser støtte, 
at der træffes foranstaltninger til 
beskyttelse af kvægbrug mod angreb fra 
rovdyr og give producenterne en 
erstatning for tab forårsaget af sådanne 
angreb. 

2. Medlemsstaterne skal garantere fuld 
eller delvis erstatning for ekstraudgifter 
og for tabt fortjeneste som følge af 
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forebyggelsesforanstaltninger eller 
nedgang i flokkene som følge af angreb.

3. Medlemsstaterne beslutter hvilke slags 
skader og forebyggelsesforanstaltninger, 
som kan give den i stk. 2 nævnte 
erstatning. 

Or. es

Begrundelse

På grund af habitats-direktivet er antallet af beskyttede rovdyr steget betydeligt i EU og 
dermed også angreb på kvæg, og det truer mange bedrifters økonomiske levedygtighed. Det 
er ønskeligt at få indføjet en specifik foranstaltning i kapitlet om udvikling af landdistrikterne 
for at sætte ind over for denne problematik.

Ændringsforslag 312

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den myndighed, der forvalter den 
strategiske plan, eller andre udpegede 
bemyndigede organer fastsætter 
udvælgelseskriterierne for interventioner 
under følgende interventionstyper: 
investeringer, etablering af unge 
landbrugere og etablering af 
landdistriktsvirksomheder samt 
videnudveksling og information efter 
høring af det i artikel 111 omhandlede 
overvågningskomite. Formålet med 
udvælgelseskriterierne er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre 
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af støtten i overensstemmelse 
med formålet med interventionerne.

1. Den myndighed, der forvalter den 
strategiske plan, eller andre udpegede 
bemyndigede organer fastsætter 
udvælgelseskriterierne for interventioner 
under følgende interventionstyper: 
investeringer, etablering af unge 
landbrugere og nye landbrugere,
etablering af landdistriktsvirksomheder 
samt videnudveksling og information, og 
særlige foranstaltninger til fordel for 
kvinder i landdistrikterne, efter høring af 
det i artikel 111 omhandlede 
overvågningskomite. Formålet med 
udvælgelseskriterierne er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre 
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af støtten i overensstemmelse 
med formålet med interventionerne.

Or. es

Ændringsforslag 313
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Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I særlige og behørigt begrundede tilfælde, 
hvor det ikke er muligt at opstille 
udvælgelseskriterier på grund af de 
pågældende operationers karakter, kan 
forvaltningsmyndigheden beslutte en 
anden udvælgelsesmetode, som beskrives i 
den stratetiske plan efter henvendelse til 
opfølgningskomitéen.

Or. es

Ændringsforslag 314

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til litra a) kan betalingerne til 
de endelige modtagere kun foretages til 
driftskapitalen, hvis landbrugerne er 
berørte af hårde klimaforhold og/eller af 
krise på markedet.

Or. es

Ændringsforslag 315

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en bidragsaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke 
er indgået pr. 31. december 2021 for et 
beløb som omhandlet i stk. 1 fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om ændring 
af den strategiske plan i overensstemmelse 

4. Hvis en bidragsaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke 
er indgået pr. 31. december 2023 for et 
beløb som omhandlet i stk. 1 fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om ændring 
af den strategiske plan i overensstemmelse 



PE627.760v02-00 152/231 PR\1167489DA.docx

DA

med artikel 107 med henblik å at bruge det 
tilsvarende beløb.

med artikel 107 med henblik å at bruge det 
tilsvarende beløb. Denne ændring har 
ingen indvirkning på artikel 107, stk. 7.

Or. es

Ændringsforslag 316

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en frist, som ikke må overstige to 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden, vil Kommissionen vedtage 
en delegeret retsakt til fastsættelse af øvre 
grænser for betaling i overensstemmelse 
med nævnte kapitel.

Or. es

Begrundelse

De øvre grænser er nødvendige for at sikre en så harmonisk anvendelse som muligt af 
interventionerne til landdistriktudvikling i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 317

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Udgifter kommer i betragtning til bidrag 
fra EGFL og ELFUL fra den 1. januar i 
året efter det år, hvori Kommissionen har 
godkendt den strategiske plan.

1.Udgifter kommer i betragtning til bidrag 
fra EGFL og ELFUL efter at
Kommissionen har godkendt den 
strategiske plan.

Or. es

Ændringsforslag 318
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Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifter, der bliver støtteberettigede på 
grundlag af en ændring af en strategisk 
plan, er berettiget til bidrag fra ELFUL fra 
datoen for fremsættelsen til Kommissionen 
af anmodningen om ændring.

2. Udgifter, der bliver støtteberettigede på 
grundlag af en ændring af en strategisk 
plan, er berettiget til bidrag fra ELFUL og
fra EGFL fra datoen for fremsættelsen til 
Kommissionen af anmodningen om 
ændring.

Or. es

Begrundelse

EGFL skal også medvirke. Betalingerne sker først, når ændringen er foretaget. 

Ændringsforslag 319

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 73, stk. 5, og første afsnit 
kan det fastsættes i den strategiske plan, at 
i tilfælde af hasteforanstaltninger som følge 
af naturkatastrofer, katastrofale hændelser 
eller ugunstige vejrforhold eller en 
pludselig eller betydelig ændring af 
medlemsstatens eller regionens 
socioøkonomiske forhold kan 
støtteberettigelsen af ELFUL-finansierede 
udgifter, der vedrører ændringer af planen, 
starte fra den dato begivenheden fandt sted.

Uanset artikel 73, stk. 5, og første afsnit 
kan det fastsættes i den strategiske plan, at 
i tilfælde af hasteforanstaltninger som følge 
af naturkatastrofer, katastrofale hændelser, 
herunder også brande og oversvømmelser,
eller ugunstige vejrforhold alvorlige 
markedskriser eller en pludselig eller 
betydelig ændring af medlemsstatens eller 
regionens socioøkonomiske forhold kan 
støtteberettigelsen af ELFUL-finansierede 
udgifter, der vedrører ændringer af planen, 
starte fra den dato begivenheden fandt sted.

Or. es

Ændringsforslag 320

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3.Udgifter er berettigede til bidrag fra 
ELFUL, hvis de er afholdt af en 
støttemodtager og betalt senest den 31. 
december [2029]. Udgifter kommer 
endvidere kun i betragtning til et bidrag fra 
ELFUL, hvis den pågældende støtte rent 
faktisk udbetales af betalingsorganet senest 
den 31. december [2029].

3.Udgifter er berettigede til bidrag fra 
ELFUL, hvis de er afholdt af en 
støttemodtager og betalt senest den 31. 
december [2030]. Udgifter kommer 
endvidere kun i betragtning til et bidrag fra 
ELFUL, hvis den pågældende støtte rent 
faktisk udbetales af betalingsorganet senest 
den 31. december [2030].

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at opretholde den nuværende programmeringsperiodes regel n+3, da der 
vil komme en periode med overlapning på flere år mellem de nuværende og de fremtidige 
programmeringsperioder. 

Ændringsforslag 321

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 15 i forordning
(EU) [HzR] kan det maksimumsbeløb, der 
i henhold til afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 2, i nærværende forordning 
kan ydes i en medlemsstat for et kalenderår 
før anvendelsen af artikel 15 i nærværende 
forordning, ikke overstige den finansielle 
tildeling, der er fastsat i bilag VI, for den 
pågældende medlemsstat.

Med forbehold af artikel 15 i forordning
(EU) [HzR] kan det maksimumsbeløb, der 
i henhold til afsnit III, kapitel II, afdeling 3, 
underafdeling 2, i nærværende forordning 
kan ydes i en medlemsstat for et kalenderår 
før anvendelsen af artikel 15 i nærværende 
forordning, ikke overstige den finansielle 
tildeling, der er fastsat i bilag VI, for den 
pågældende medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 322

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den øvre nationale grænse for 
grundlæggende indkomststøtte til 
bæredygtighed, som afledes af den faste 
øvre nationale grænse ifølge bilag VII, 
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kan forøges med højst 3 % af de 
medlemsstater, som beslutter det og 
fastsætter det i deres stratetiske plan. 

Or. es

Begrundelse

Det drejer sig om at opretholde en bestemmelse, som giver medlemsstaterne en vis fleksibilitet 
i forhold til at bestemme størrelsen af midlerne til grundlæggende indkomststøtte til 
bæredygtighed. 

Ændringsforslag 323

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Når det samlede beløb af de direkte 
betalinger til en medlemsstat overskrider 
de i bilag IV fastsatte øvre grænser og 
bilag VI er trukket herfra, vil 
medlemsstaterne foretage en lineær 
reduktion af beløbene fra alle de direkte 
betalinger.

Or. es

Begrundelse

Man opretholder en bestemmelse, som er gældende, i overensstemmelse med det forrige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 324

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.Finansiel støtte fra Unionen til 
interventionstyper i humlesektoren til 
Tyskland er 2 188 000 EUR pr. år.

3.Finansiel støtte fra Unionen til 
interventionstyper i humlesektoren til 
Tyskland er X EUR pr. år.

Or. es
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Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte beløbet for denne post, før den nye finansielle 
perspektivramme er færdigforhandlet. Man anmoder dertil om at tilbageholde midlerne under 
den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 325

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 10 666 000 EUR pr. år til Grækenland a) X EUR pr. år til Grækenland

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte beløbet for denne post, før den nye finansielle 
perspektivramme er færdigforhandlet. Man anmoder dertil om at tilbageholde midlerne under 
den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 326

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 554 000 EUR pr. år til Frankrig og b) X EUR pr. år til Frankrig og

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte beløbet for denne post, før den nye finansielle 
perspektivramme er færdigforhandlet. Man anmoder dertil om at tilbageholde midlerne under 
den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 327

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) 34 590 000 EUR pr. år til Italien. c) X EUR pr. år til Italien.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte beløbet for denne post, før den nye finansielle 
perspektivramme er færdigforhandlet. Man anmoder dertil om at tilbageholde midlerne under 
den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 328

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.Medlemsstaterne kan i 2023 revidere de i 
stk. 6 nævnte beslutninger inden for 
rammerne af en anmodning om ændring af 
deres strategiske planer, jf. artikel 107.

7.Medlemsstaterne kan i 2025 revidere de i 
stk. 6 nævnte beslutninger inden for 
rammerne af en anmodning om ændring af 
deres strategiske planer, jf. artikel 107.

Or. es

Ændringsforslag 329

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Det samlede beløb, som Unionen kan yde 
i støtte til interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i medfør af denne 
forordning for perioden 1. januar 2021 til 
31. december 2027 udgør 78 811 EUR
mio. i løbende priser i overensstemmelse 
med den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-202738.

1.Det samlede beløb, som Unionen kan yde 
i støtte til interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i medfør af denne 
forordning for perioden 1. januar 2021 til 
31. december 2027 udgør X EUR mio. i 
løbende priser i overensstemmelse med den 
flerårige finansielle ramme for årene 2021-
202738.

_________________ _________________

38Forslag til Rådets forordning om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 meddelelse fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget, 

38Forslag til Rådets forordning om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 meddelelse fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget, 
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COM(2018) 322 final. COM(2018) 322 final.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte beløbet for denne post, før den nye finansielle 
perspektivramme er færdigforhandlet. Man anmoder dertil om at tilbageholde midlerne under 
den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 330

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 70 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i regionerne i den yderste periferi 
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 229/2013

a) 85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i regionerne i den yderste periferi 
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 229/2013

Or. es

Begrundelse

Procentsatserne for medfinansiering bør forblive de samme som i programmeringsperioden 
2014-2020. 

Ændringsforslag 331

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 70 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i de mindre udviklede regioner

b) 85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i de mindre udviklede regioner

Or. es

Begrundelse

Procentsatserne for medfinansiering bør forblive de samme som i programmeringsperioden 
2014-2020. 

Ændringsforslag 332
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Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba)75 % til overgangsregioner;

Or. es

Begrundelse

Procentsatserne for medfinansiering bør forblive de samme som i programmeringsperioden 
2014-2020. 

Ændringsforslag 333

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 65 % af de støtteberettigede udgifter til 
betalinger i henhold til artikel 66

c) 75 % af de støtteberettigede udgifter til 
betalinger i henhold til artikel 66

Or. es

Begrundelse

Procentsatserne for medfinansiering bør forblive de samme som i programmeringsperioden 
2014-2020. 

Ændringsforslag 334

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 43 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i de øvrige regioner.

d) 53 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i de øvrige regioner.

Or. es

Begrundelse

Procentsatserne for medfinansiering bør forblive de samme som i programmeringsperioden 
2014-2020. 
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Ændringsforslag 335

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 80 % for forvaltningsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 65 i denne forordning, 
for betalinger som omhandlet i artikel 67 i 
denne forordning, for ikkeproduktive
investeringer som omhandlet i artikel 68 i 
denne forordning, for støtte til det 
Europæiske Innovationspartnerskab som 
omhandlet i artikel 71 i denne forordning 
og til Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR]

a) 90 % for forvaltningsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 65 i denne forordning, 
for betalinger som omhandlet i artikel 67 i 
denne forordning, for investeringer som 
omhandlet i artikel 68 i denne forordning,
som er knyttet til genplantning af skov og 
til de specifikke miljø- og klimamål 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og 
f) for operationer samlet i artikel 69, stk. 
2, litra a), for støtte til det Europæiske 
Innovationspartnerskab som omhandlet i 
artikel 71 i denne forordning og til 
Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR], for 
regionerne omhandlet i artikel 135 i 
denne forordning for operationerne i 
artikel 72, for operationer, som støttes 
gennem finansielle instrumenter, for 
foranstaltningerne i artikel 72 a (ny) og 
for de tyndtbefolkede regioner.

Or. es

Ændringsforslag 336

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt alle former for
interventioner med fokus på de specifikke
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning.
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Or. es

Begrundelse

Der bør tages hensyn til foranstaltninger, der er gennemført på områder med naturlige 
begrænsninger i forhold til minimumsudgiften på 30 % af ELFUL-midlerne, som skal benyttes 
til interventioner med miljø- og klimamæssige mål på grund af landbrugsaktiviteternes 
gunstige virkning på bevarelsen af disse områder. Kommissionens forslag modsiges af dens 
vurdering af følgerne og vægtningen omhandlet i artikel 87, stk. 2, litra c). 

Ændringsforslag 337

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.For hver medlemsstat er det 
minimumsbeløb, der er fastsat i bilag X, 
forbeholdt bidrag til den specifikke 
målsætning om at "tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling" som fastsat i 
artikel 6, stk. 1, litra g). På grundlag af 
analysen af situationen med hensyn til 
stærke og svage sider, muligheder, trusler
("SWOT-analysen") og indkredsningen af 
hvilke behov, der skal opfyldes, anvendes 
beløbet til følgende interventionstyper:

4.For hver medlemsstat er det 
minimumsbeløb, der er fastsat i bilag X, 
forbeholdt støtte til unge landbrugere. På 
grundlag af analysen af situationen med 
hensyn til stærke og svage sider, 
muligheder, trusler ("SWOT-analysen") og 
indkredsningen af hvilke behov, der skal 
opfyldes, anvendes beløbet til følgende 
interventionstyper:

Or. es

Ændringsforslag 338

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) unge landbrugeres etablering som 
omhandlet i artikel 69.

b) unge landbrugeres etablering som 
omhandlet i artikel 69, stk. 2, litra a).

Or. es

Ændringsforslag 339
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold for bestemmelserne i første 
afsnit kan en medlemsstat ikke afsætte en 
bevillingsramme til unge landmænd, der
er mindre end den gennemsnitlige årlige 
bevilling, som den afsatte til samme 
formål for perioden 2014-20.

Or. es

Begrundelse

Der må indlemmes en bestemmelse om "ikkeforringelse", da mange lande allerede nu afsætter 
en bevillingsramme på over 2 % til unge landmænd, som er Kommissionens minimumsats 
ifølge bilag X. 

Ændringsforslag 340

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Mindst 70 % af de fastsatte beløb i 
bilag VII bør gå til grundlæggende 
indkomststøtte til bæredygtighed 
omhandlet i kapitel II, afsnit III, afdeling 
2, underafdeling 1.

Or. es

Begrundelse

Den grundlæggende støtte til bæredygtighed er det vigtigste hjælpeinstrument for 
landmændenes indkomst og det, der har flest modtagere, det er derfor nødvendigt at fastsætte 
en minimumsudgift for hver medlemsstat. I denne rapportskitse er den grundlæggende støtte 
til bæredygtighed inkluderet i underafdeling 1 (og ikke i underafdeling 2) på grund af 
ændringerne foretaget i artikel 16.

Ændringsforslag 341

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1



PR\1167489DA.docx 163/231 PE627.760v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 3, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 13 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

Or. es

Begrundelse

Betalingsandelene skal være sammenkoblede, da de især er vigtige for kvægbrug uden jorder, 
som ikke har andre direkte betalinger fra den fælles landbrugspolitik. Afdelingsnummeret 
rettes.

Ændringsforslag 342

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstater, der 
i henhold til artikel 53, stk. 4, i forordning
(EU) nr. 1307/2013 og med henblik på 
frivillig koblet støtte anvendte mere end 
13 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II til nævnte forordning,
beslutte at anvende mere end 10 % af det 
beløb, der er fastsat i bilag VII, med 
henblik på koblet indkomststøtte. Den 
procentsats, der følger heraf, kan ikke
overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

Uanset første afsnit kan medlemsstater, der 
i henhold til artikel 53, stk. 4, i forordning
(EU) nr. 1307/2013 og med henblik på 
frivillig koblet støtte anvendte mere end 
13 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II til nævnte forordning, 
anvende en procentsats med henblik på 
koblet indkomststøtte, der ikke overstiger
den procentsats, som Kommissionen har 
godkendt for frivillig koblet støtte for 
ansøgningsåret 2018.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med forrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 343

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 13 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 3, 
underafdeling 1.

Or. es

Ændringsforslag 344

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det beløb, der medtages i den godkendte 
strategiske plan som følge af anvendelsen 
af første og andet afsnit, er bindende.

Det beløb, der medtages i den godkendte 
strategiske plan som følge af anvendelsen 
af første, andet og tredje afsnit, er 
bindende.

Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 345

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.Med forbehold af artikel 15 i forordning
(EU) [HzR] kan det maksimumsbeløb, der 
kan ydes i en medlemsstat før anvendelsen 
af artikel 15 i nærværende forordning i 
henhold til afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1, i denne forordning i for 
kalenderår, ikke overstige de beløb, der er 
fastsat i den strategiske plan i henhold til 
stk. 6.

6.Med forbehold af artikel 15 i forordning
(EU) [HzR] kan det maksimumsbeløb, der 
kan ydes i en medlemsstat før anvendelsen 
af artikel 15 i nærværende forordning i 
henhold til afsnit III, kapitel II, afdeling 3, 
underafdeling 1, i denne forordning i for 
kalenderår, ikke overstige de beløb, der er 
fastsat i den strategiske plan i henhold til 
stk. 5.
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Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 346

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.Medlemsstaterne kan i deres strategiske 
plan beslutte at anvende en vis andel af 
ELFUL-tildelingen til at øge støttens 
løftestangseffekt og opgradere integrerede 
strategiske naturprojekter som omhandlet i 
[LIFE-forordningen] og til at finansiere 
aktioner vedrørende tværnational 
læringsmobilitet for borgere på landbrugs-
landdistriktsområdet med særlig fokus på 
unge landbrugere, jf. 
[Erasmusforordningen].

7.Medlemsstaterne kan i deres strategiske 
plan beslutte at anvende en vis andel af 
ELFUL-tildelingen til at øge støttens 
løftestangseffekt og opgradere integrerede 
strategiske naturprojekter som omhandlet i 
[LIFE-forordningen] og til at finansiere 
aktioner vedrørende tværnational 
læringsmobilitet for borgere på landbrugs-
landdistriktsområdet med særlig fokus på 
unge landbrugere, jf. 
[Erasmusforordningen], og på kvinder i 
landdistrikterne.

Or. es

Ændringsforslag 347

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til direkte betalinger, jf. bilag IV, efter 
fradrag af de tildelinger til bomuld, der er 
fastsat i bilag VI for kalenderårene 2021 til 
2026, til medlemsstatens tildeling til 
ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 eller

a) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til direkte betalinger, jf. bilag IV, efter 
fradrag af de tildelinger til bomuld, der er 
fastsat i bilag VI for kalenderårene 2023 til 
2026, til medlemsstatens tildeling til 
ELFUL i regnskabsårene 2024-2027 eller

Or. es

Ændringsforslag 348
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Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene
2021 til 2026.

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2024-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene
2023 til 2026.

Or. es

Ændringsforslag 349

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 15 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger.

udgår

Or. es

Begrundelse

Overførslerne vedrørende de direkte betalinger, som Kommissionen påtænker, er for store, 
der foreslås derfor en enkelt overførsel på 15 %. Midlerne herfra skal kunne anvendes i 
forhold til ethvert af forordningens mål på baggrund af hver medlemsstats behov.

Ændringsforslag 350

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.Medlemsstaterne kan i 2023 revidere de i 
stk. 1 omhandlede beslutninger inden for 
rammerne af en anmodning om ændring af 
deres strategiske planer som omhandlet i 

3.Medlemsstaterne kan i 2025 revidere de i 
stk. 1 omhandlede beslutninger inden for 
rammerne af en anmodning om ændring af 
deres strategiske planer som omhandlet i 



PR\1167489DA.docx 167/231 PE627.760v02-00

DA

artikel 107. artikel 107.

Or. es

Ændringsforslag 351

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger strategiske 
planer i overensstemmelse med denne 
forordning for at gennemføre den støtte fra 
Unionen, der finansieres gennem EGFL og 
ELFUL, med henblik på opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6.

Medlemsstaterne fastlægger strategiske 
planer i overensstemmelse med denne 
forordning for at gennemføre den støtte fra 
Unionen, der finansieres gennem EGFL og 
ELFUL, med henblik på opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1. 

Or. es

Ændringsforslag 352

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt 
resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke relevante
målsætninger, der er fastsat i artikel 6. 
Målene fastlægges ved anvendelse af det 
fælles sæt resultatindikatorer, der er 
fastlagt i bilag I.

Or. es
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Ændringsforslag 353

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver strategisk plan dækker perioden 1. 
januar 2021 til 31. december 2027.

Hver strategisk plan dækker perioden 1. 
januar 2023 til 31. december 2027.

Or. es

Ændringsforslag 354

Forslag til forordning
Artikel 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92 udgår

Et øget ambitionsniveau med hensyn til 
miljø- og klimamålsætninger

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig 
gennem de elementer i 
interventionsstrategien, der er omhandlet 
i artikel 97, stk. 2, litra a), at yde et større 
samlet bidrag til opfyldelsen af de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), i forhold til det 
samlede bidrag til opfyldelsen af den 
målsætning, der er omhandlet artikel 110, 
stk. 2, første afsnit, litra b), i forordning 
(EU) nr. 1306/2013, i form af støtte 
igennem EGFL og ELFUL i perioden 
2014-2020.

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af 
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag 
som omhandlet i stk. 1. Redegørelsen 
baseres på relevante oplysninger som 
f.eks. de elementer, der er omhandlet i 
artikel 95, stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, 
stk. 2, litra b).
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Or. es

Begrundelse

Artiklen er upræcist formuleret. Begrebet "større ambition" er abstrakt, da der ikke er angivet 
måleelementer. 

Ændringsforslag 355

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat tilrettelægger et 
partnerskab med de kompetente regionale 
og lokale myndigheder. Partnerskabet 
omfatter som minimum følgende partnere:

3. Hver medlemsstat tilrettelægger et 
partnerskab med de kompetente nationale,
regionale og lokale myndigheder. 
Partnerskabet omfatter som minimum 
følgende partnere:

Or. es

Ændringsforslag 356

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer;

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer, især 
repræsentanter for landbrugs- og 
husdyravlssektoren.

Or. es

Ændringsforslag 357

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 

c) hvis det er relevant, organer, som er 
ansvarlige for fremme af social inklusion, 
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organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling, samt andre 
relevante organisationer knyttet til 
landbrugssektoren.

.

Or. es

Ændringsforslag 358

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder med henblik på at sikre en 
effektiv koordinering i gennemførelsen af 
de strategiske planer under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om delt forvaltning.

4.Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder med henblik på at sikre en 
effektiv koordinering i gennemførelsen af 
de strategiske planer under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om delt forvaltning, og nødvendigheden af 
at sikre et velfungerende indre marked.

Or. es

Ændringsforslag 359

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g)en beskrivelse af de elementer, der sikrer
moderniseringen af den fælles 
landbrugspolitik

g)en beskrivelse af de elementer, der
bidrager til moderniseringen af den fælles 
landbrugspolitik

Or. es

Ændringsforslag 360

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a.Med henblik på opfyldelsen af litra h) i 
første stykke, kan medlemsstaterne som 
en mulig foranstaltning give tilladelse til, 
at støttemodtagerne indgiver en enkelt 
ansøgning om direkte betalinger for hele 
anvendelsesperioden af de strategiske 
planer, når blot de i ansøgningerne 
beskrevne vilkår ikke ændres fra år til år.

Or. es

Begrundelse

Denne foranstaltning vil lette den administrative byrde betydeligt.

Ændringsforslag 361

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Bilag V om den supplerende nationale 
finansiering, der ydes inden for rammerne 
af den strategiske plan.

e) Bilag V om hensigten med den
strategiske plan, som fuldt ud gælder for 
artiklerne 107, 108 og109 i TEUF i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 131, stk. 4 om den supplerende 
nationale finansiering, der ydes inden for 
rammerne af den strategiske plan.

Or. es

Begrundelse

For at gøre det enkelt bør interventionerne indeholdt i de strategiske planer, der betragtes 
som statsstøtte, opfattes som godkendte, når den strategiske plan er godkendt af 
Kommissionen uden brug af forudgående forkyndelser.

Ændringsforslag 362

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1.I den interventionsstrategi, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra b), 
fastsættes for hver af de specifikke 
målsætninger som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, og som indgår i den strategiske plan:

1.I den interventionsstrategi, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra b), 
fastsættes for hver af de specifikke
relevante målsætninger som omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, og som indgår i den 
strategiske plan:

Or. es

Ændringsforslag 363

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) elementer, der viser, at tildelingen af 
finansielle midler til interventionerne i den 
strategiske plan er begrundet og passende 
til at nå de fastsatte mål og er i 
overensstemmelse med den 
finansieringsplan, der er omhandlet i 
artikel 100.

d) elementer, der viser, at tildelingen af 
finansielle midler til interventionerne i den 
strategiske plan er begrundet i 
overensstemmelse med SWOT-analysen,
og passende til at nå de fastsatte mål og er i 
overensstemmelse med den 
finansieringsplan, der er omhandlet i 
artikel 100.

Or. es

Ændringsforslag 364

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvad angår den specifikke målsætning 
om at "tiltrække unge landbrugere og 
fremme virksomhedsudvikling" i artikel 6, 
stk. 1, litra g), en oversigt over relevante 
interventioner i den strategiske plan og 
specifikke betingelser såsom de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 22, 
stk. 4, artikel 27, artikel 69 og artikel 71, 
stk. 7. Medlemsstaterne skal navnlig 
henvise til artikel 86, stk. 5, når de 
fremlægger finansieringsplanen for de 
interventionstyper, der er omhandlet i 

c) hvad angår den specifikke målsætning 
om at "tiltrække unge landbrugere og 
fremme virksomhedsudvikling" i artikel 6, 
stk. 1, litra g), en oversigt over relevante
interventioner i den strategiske plan og 
specifikke betingelser såsom de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 22, 
stk. 4, artikel 27, artikel 69 og artikel 71, 
stk. 7. Medlemsstaterne skal navnlig 
henvise til artikel 86, stk. 4, når de 
fremlægger finansieringsplanen for de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
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artikel 27 og 69. Oversigten skal også 
indeholde en redegørelse for samspillet 
med nationale instrumenter med henblik på 
at forbedre sammenhængen mellem 
Unionens aktioner og nationale aktioner på 
dette område

artikel 27 og 69. Oversigten skal også 
indeholde en redegørelse for samspillet 
med nationale instrumenter med henblik på 
at forbedre sammenhængen mellem 
Unionens aktioner og nationale aktioner på
dette område

Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 365

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f)en beskrivelse af samspillet mellem 
nationale og regionale interventioner, 
herunder fordelingen af de finansielle 
tildelinger til de enkelte interventioner og 
fonde.

f)en beskrivelse, når det er relevant, af 
samspillet mellem nationale og regionale 
interventioner, herunder fordelingen af de 
finansielle tildelinger til de enkelte 
interventioner og fonde.

Or. es

Ændringsforslag 366

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af anvendelsen af
"teknisk bistand" som omhandlet i artikel
83, stk. 2, artikel 86, stk. 3, og artikel 112 
og af de netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, der er omhandlet i artikel 
113

c) en beskrivelse af anvendelsen af
"teknisk bistand" som omhandlet i artikel 
86, stk. 3, og artikel 112 og af de netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik, der 
er omhandlet i artikel 113

Or. es

Begrundelse

Rettelse.
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Ændringsforslag 367

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den specifikke udformning af eller krav 
for den pågældende intervention, som 
sikrer et effektivt bidrag til den eller de 
specifikke i artikel 6, stk. 1, omhandlede 
målsætninger. Ved miljø- og 
klimainterventioner skal det i 
sammenhængen med 
konditionalitetsbetingelserne angives, at 
der ikke er overlap mellem de forskellige 
praksisser.

c) den specifikke udformning af eller krav 
for den pågældende intervention, som 
sikrer et effektivt bidrag til den eller de 
specifikke i artikel 6, stk. 1, omhandlede
relevante målsætninger. Ved miljø- og 
klimainterventioner skal det i 
sammenhængen med 
konditionalitetsbetingelserne angives, at 
der ikke er overlap mellem de forskellige 
praksisser.

Or. es

Ændringsforslag 368

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) betingelserne for støtteberettigelse d) principperne for støtteberettigelse

Or. es

Begrundelse

Betingelserne kan variere på grundlag af de forskellige former for indkaldelser, men der bør 
fastsættes generelle principper for de strategiske planer.

Ændringsforslag 369

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for hver intervention på grundlag af de 
interventionstyper, der er opført i bilag II 

udgår
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til denne forordning, hvordan de 
relevante bestemmelser i bilag 2 til WTO-
aftalen om landbrug, der er omhandlet i 
artikel 10 i denne forordning og i bilag II 
til denne forordning, overholdes, og for 
hver intervention, der ikke er baseret på 
de interventionstyper, der er opført i bilag 
II til denne forordning, hvorvidt og i 
bekræftende fald, hvordan de relevante 
bestemmelser i artikel 6, stk. 5, eller i 
bilag 2 til WTO-aftalen om landbrug 
overholdes

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget i artikel 10.

Ændringsforslag 370

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i)angivelse af, hvorvidt interventionen 
falder uden for anvendelsesområdet for 
artikel 42 i TEUF og er underlagt en 
vurdering i henhold til statsstøttereglerne

i)angivelse af, hvorvidt interventionen 
falder uden for anvendelsesområdet for
artikel 42 i TEUF og er underlagt en 
vurdering i henhold til statsstøttereglerne i 
henhold til oplysningerne i direktiverne 
fra Kommissionen om statsstøtte.

Or. es

Ændringsforslag 371

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 

1.Den plan, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra e), består af en sammenfattende 
tabel, hvoraf fremgår de i artikel 97, stk. 1, 
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artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

litra a), omhandlede mål med angivelse, 
om nødvendigt, af opdelingen i årlige 
delmål.

Or. es

Begrundelse

Man ønsker at gøre klart, at visse delmål ikke kan behandles pr. år som i tilfældet med de 
flerårige interventioner.

Ændringsforslag 372

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en opdeling af tildelingerne til de 
sektorspecifikke interventioner, der er 
omhandlet i afsnit III, kapitel III afdeling 
7, pr. intervention og med angivelse af de 
planlagte output og det gennemsnitlige 
enhedsbeløb

e) en opdeling af tildelingerne til de 
sektorspecifikke interventioner, der er 
omhandlet i afsnit III, kapitel III, pr. 
intervention og med angivelse af de 
planlagte output og det gennemsnitlige 
enhedsbeløb

Or. es

Begrundelse

Rettelse.

Ændringsforslag 373

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De elementer, der er omhandlet i dette 
stykke, fastlægges pr. år.

I givet fald, de elementer, der er omhandlet 
i dette stykke, fastlægges pr. år.

Or. es

Ændringsforslag 374

Forslag til forordning
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Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SWOT-analysen baseres på den nuværende 
situation på det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, og omfatter for hver 
af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede 
specifikke målsætninger en omfattende 
overordnet beskrivelse af den nuværende 
situation for det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, baseret på fælles 
kontekstindikatorer og andre kvantitative 
og kvalitative ajourførte oplysninger såsom 
undersøgelser, tidligere 
evalueringsrapporter, sektoranalyser og 
den lære, der er draget af foregående 
erfaringer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 375

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kort beskrivelse af supplerende
national finansiering, der ydes inden for 
anvendelsesområdet for den strategiske 
plan, herunder beløbene pr. foranstaltning
og angivelse af overensstemmelse med 
kravene i henhold til denne forordning

a) en kort beskrivelse af supplerende 
national finansiering, der ydes inden for 
anvendelsesområdet for den strategiske 
plan, herunder beløbene pr. intervention og 
angivelse af overensstemmelse med 
kravene i henhold til denne forordning

Or. es

Ændringsforslag 376

Forslag til forordning
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 104 udgår
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Delegerede beføjelser vedrørende 
indholdet af den strategiske plan

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

Or. es

Begrundelse

De strategiske planers indhold bør tidsmæssigt være så stabile som overhovedet muligt. Der 
er tilsyneladende ingen grund til via delegerede retsakt at ændre på noget element i den 
strategiske plan.

Ændringsforslag 377

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar 
2020.

1.Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 31.
december 2021.

Or. es

Begrundelse

Den 1. januar 2020 er ikke en realistisk dato for fremlæggelsen af forslagene til den 
strategiske plan.

Ændringsforslag 378

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i artikel 101, 
litra c), og i bilag I-IV til den strategiske 

udgår
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plan, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, 
litra a) til d).

Or. es

Ændringsforslag 379

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan
fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen i overensstemmelse med
artikel 107.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan
medregnes ikke som en årlig ændring af 
planen ifølge artikel 107, stk. 7.

Or. es

Begrundelse

De ændringer, der stammer fra tidligere godkendelser, skal ikke tælles med til den ene årlige 
ændring, som bestemmelsen tillader. 

Ændringsforslag 380

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.De strategiske planer får først
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

7.De strategiske planer får retsvirkning, når 
de er godkendt af Kommissionen med 
tilbagevirkende kraft fra det øjeblik, de 
fremlægges.
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Or. es

Begrundelse

Inden for den årlige programmeringsperiode er udgiften berettiget fra det øjeblik planerne 
for udvikling af landdistrikterne sendes til Kommissionen, da medlemsstaterne påtager sig de 
mulige risici og godkendelsen af dem. Denne mulighed bør være åben for de strategiske 
planer.

Ændringsforslag 381

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

7.En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser i nævnte 
forordning, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

Or. es

Ændringsforslag 382

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne frist omfatter ikke det tidsrum, der 
begynder dagen efter den dato, hvor 
Kommissionen sender sine bemærkninger 
eller en anmodning om ændrede 
dokumenter til medlemsstaten, og slutter 
den dato, hvor medlemsstaten svarer 
Kommissionen.

udgår

Or. es

Begrundelse

Bestemmelsen "stop the clock" vil give store forsinkelser på grund af perioder med uformel 
dialog mellem de forskellige administrationer. 
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Ændringsforslag 383

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hyppighed, hvormed de strategiske 
planer skal forelægges i
programmeringsperioden, herunder 
fastsættelse af særlige tilfælde, for hvilke 
det maksimale antal ændringer, der er 
omhandlet i artikel 107, stk. 7, ikke skal 
medregnes.

c) hyppighed, hvormed ændringerne af de 
strategiske planer skal forelægges i
perioden for anvendelse af den strategiske 
plan, herunder fastsættelse af særlige 
tilfælde, for hvilke det maksimale antal 
ændringer, der er omhandlet i artikel 107, 
stk. 7, ikke skal medregnes.

Or. es

Ændringsforslag 384

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1, første 
afsnit, kan medlemsstaterne også 
nedsætte lokale myndigheder til 
gennemførelse og forvaltning af 
interventioner finansieret af ELFUL 
inden for rammerne af de nationale 
strategiske planer, når disse 
interventioner har regional rækkevidde. I 
det tilfælde udpeger den nationale 
forvaltningsmyndighed et nationalt 
koordinationsorgan til ELFUL, som skal 
sikre en ensartet anvendelse af EU's 
regler for at sikre sammenhængen i den 
strategiske plans elementer fastsat på 
nationalt plan ifølge artikel 93, andet 
afsnit.

Or. es

Begrundelse

Det skal være muligt at udpege regionale forvaltningsmyndigheder, som er ansvarlige for de 
regionalt orienterede elementer i interventionerne vedrørende planerne for 
landdistriktudvikling. Disse regionale myndigheder skal koordineres af et enkelt nationalt
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organ på linje med bestemmelserne i den horisontale forordning, som muliggør forskellige 
betalingsbureauer samt et udvalg til koordinering af dem. 

Ændringsforslag 385

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen")
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen").

Or. es

Begrundelse

Komitéen har til opgave at overvåge gennemførelsen af planerne, men den kan ikke tage 
beslutninger vedrørende deres indhold. Det giver derfor ingen mening at gøre det til et krav, 
at de nedsættes før planerne fremsættes. 

Ændringsforslag 386

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert medlem af overvågningskomitéen 
har én stemme.

Hvert fast medlem af 
overvågningskomitéen har én stemme.

Or. es

Ændringsforslag 387

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten offentliggør listen over 
medlemmerne af overvågningskomitéen 
online.

Medlemsstaten overdrager Kommissionen
listen over medlemmerne af 
overvågningskomitéen online.
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Or. es

Ændringsforslag 388

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) relevant information leveret af 
planernes nationale netværk

Or. es

Ændringsforslag 389

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) årlige udbytterapporter

Or. es

Ændringsforslag 390

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.Overvågningskomitéen afgiver udtalelse
om:

4.Overvågningskomitéen afgiver sin 
meningsudtalelse om:

Or. es

Ændringsforslag 391

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forslaget til den strategiske plan udgår

Or. es

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at overvågningskomitéen giver sin mening til kende om skitserne til 
den strategiske plan, da aktørerne som nævnt i artikel 94, stk. 3, litra c), tager sig heraf.

Ændringsforslag 392

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågningskomitéen kan anmode 
om oplysninger og 
undersøgelsesresultater vedrørende 
særlige interventioner fra planernes 
nationale netværk.

Or. es

Ændringsforslag 393

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

1.Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere, repræsentanter for 
de produktive brancher og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

Or. es
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Ændringsforslag 394

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g)støtte til samarbejdsprojekter mellem 
lokale aktionsgrupper eller tilsvarende 
strukturer for lokaludvikling, herunder 
tværnationalt samarbejde

g)samarbejde til samarbejdsprojekter 
mellem lokale aktionsgrupper eller 
tilsvarende strukturer for lokaludvikling, 
herunder tværnationalt samarbejde

Or. es

Ændringsforslag 395

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 4 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) hvad angår planernes europæiske 
netværk, deltage i og bidrage til de 
nationale netværks aktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 396

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 4 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) fremskaffe de oplysninger 
overvågningskomitéerne anmoder om, 
som omhandlet i artikel 111.

Or. es

Ændringsforslag 397
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Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mål og årlige delmål, der fastsættes for 
de relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

b) mål og årlige delmål, eller, når det er 
relevant, flerårige, der fastsættes for de 
relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

Or. es

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker man at gøre klart, at visse delmål ikke kan behandles på 
årsplan som i tilfældet med de flerårige interventioner for udvikling af landdistrikterne. Man 
bør tage hensyn til de årlige mål, når det er relevant.

Ændringsforslag 398

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige datakilder, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige databaser, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Or. es

Begrundelse

Indikatorerne bør understøttes af tilgængelige databaser og oplysninger. Der er indikatorer, i 
forhold til hvilke man ikke råder over officielle statistikker på det fordrede geografiske plan. 
EF burde fremskaffe oplysninger vedrørende de områder, hvor der mangler information i 
henhold til det europæiske statiske program beskrevet i forordning (EF) 223/2009.

Ændringsforslag 399

Forslag til forordning
Artikel 120 – Overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
performancerammen

Delegeringsbeføjelser vedrørende 
performancerammen

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets juridiske tjenesters opfattelse ligger denne 
artikel uden for gennemførelsesbeføjelserne.

Ændringsforslag 400

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
performancerammens indhold. Sådanne 
retsakter omfatter listen over 
kontekstindikatorer, andre indikatorer, der 
er nødvendige med henblik på passende 
overvågning og evaluering af politikken,
fastlæggelse af de metoder, der skal 
anvendes til beregning af indikatorerne, og 
de bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de 
data, der indsamles af medlemsstaterne.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, 
stk. 2.

Kommissionen vedtager inden for en frist 
på tre måneder, efter denne forordnings 
ikrafttræden, delegerede
gennemførelsesretsakter med detaljerede 
regler vedrørende performancerammens 
indhold, i henhold til artikel 138. Sådanne 
retsakter omfatter listen over 
kontekstindikatorer, fastlæggelse af de 
metoder, der skal anvendes til beregning af 
indikatorerne, og de bestemmelser, der er 
nødvendige for at sikre nøjagtigheden og 
pålideligheden af de data, der indsamles af 
medlemsstaterne.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen ophæver gennemførelsesbeføjelser, som går ud over disses rækkevidde, det er 
derfor mere passende at give den delegerede beføjelser. Alle indikatorer bør dog afspejles i 
basisretsakten.

Ændringsforslag 401

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1.Senest den 15. februar 2025 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i
2025, skal omfatte regnskabsårene 2023 og 
2024. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2024.

Or. es

Ændringsforslag 402

Forslag til forordning
Artikel 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 123 udgår

Performancebonus

1. Der kan tildeles en performancebonus 
til medlemsstaterne i år 2026 for at 
belønne tilfredsstillende performance i 
relation til miljø- og klimamålene, 
forudsat at den pågældende medlemsstat 
har opfyldt den betingelse, der er fastsat i 
artikel 124, stk. 1.

2. Performancebonussen udgør 5 % af 
beløbet pr. medlemsstat for regnskabsåret 
2027 som fastsat i bilag IX. 

Midler, der er overført mellem EGFL og 
ELFUL i medfør af artikel 15 og 90, 
udelukkes ved beregningen af 
performancebonussen.

Or. es

Begrundelse

Den såkaldte "bonus" er ikke andet end en dobbelt sanktion, da den kan lægges til 
suspensionen af betalingerne, som Kommissionen kan beslutte i tilfælde af, at målene ikke 
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opfyldes.

Ændringsforslag 403

Forslag til forordning
Artikel 124

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 124 udgår

Tildeling af performancebonussen

1. På grundlag af 
performancegennemgangen i år 2026 
tildeles den performancebonus, der er 
tilbageholdt fra en medlemsstats tildeling i 
medfør af artikel 123, stk. 2, til 
medlemsstaten, hvis de 
resultatindikatorer, der er anvendt på de i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
omhandlede specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger i henhold 
til medlemsstatens strategiske plan er nået 
op på mindst 90 % af målværdien for 
2025.

2. Kommissionen vedtager senest to 
måneder efter modtagelsen af den årlige 
performancerapport i 2026 en 
gennemførelsesretsakt uden anvendelse af 
udvalgsproceduren i artikel 139 for at 
fastslå for hver medlemsstat, hvorvidt de 
respektive strategiske planer har nået de 
målværdier, der er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel. 

3. Hvis de målværdier, der er omhandlet i 
stk. 1, er nået, tildeler Kommissionen 
performancebonussen til de pågældende 
medlemsstater, der betragtes som endeligt 
tildelt i regnskabsåret 2027 på grundlag 
af den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2.

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede målværdier 
ikke er opnået, tildeler Kommissionen 
ikke forpligtelserne for regnskabsåret 
2027 vedrørende de pågældende 
medlemsstaters performancebonus. 

5. Ved tildelingen af performancebonus 
kan Kommissionen tage hensyn til 
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tilfælde af force majeure og alvorlige 
socioøkonomiske kriser, der vanskeliggør 
opfyldelsen af de relevante delmål. 

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om fastlæggelse 
af detaljerede ordninger til at sikre en 
sammenhængende tilgang til 
fastlæggelsen af tildelingen af 
performancebonus til medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 404

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a.Kommissionen vil i sine 
evalueringsrapporter tage hensyn til 
indikatorerne i denne forordnings bilag I 
og til de eksterne faktorer i planerne, som 
har haft følger for det opnåede udbytte.

Or. es

Ændringsforslag 405

Forslag til forordning
Artikel 129 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.Data, der er nødvendige vedrørende 
kontekst- og effektindikatorer, skal først og 
fremmest komme fra etablerede datakilder 
som f.eks. informationsnettet for 
landøkonomisk bogføring og Eurostat. 
Hvis data for disse indikatorer ikke 
foreligger eller ikke er fuldstændige, skal 
manglerne afhjælpes inden for rammerne 

2.Data, der er nødvendige vedrørende 
kontekst- og effektindikatorer, skal først og 
fremmest komme fra etablerede datakilder 
som f.eks. informationsnettet for 
landøkonomisk bogføring og Eurostat. 
Hvis data for disse indikatorer ikke 
foreligger eller ikke er fuldstændige, skal
Kommissionen afhjælpe manglerne inden 
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af det europæiske statistiske program, der 
blev indført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/200940, den 
retlige ramme for informationsnettet for 
landøkonomisk bogføring eller gennem 
formelle aftaler med andre 
dataleverandører som f.eks. Det Fælles 
Forskningscenter og Det Europæiske 
Miljøagentur.

for rammerne af det europæiske statistiske 
program, der blev indført ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/200940, den retlige ramme for 
informationsnettet for landøkonomisk 
bogføring eller gennem formelle aftaler 
med andre dataleverandører som f.eks. Det 
Fælles Forskningscenter og Det 
Europæiske Miljøagentur.

_________________ _________________

40Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1101/2008 om fremsendelse af fortrolige 
statistiske oplysninger til De Europæiske 
Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets 
forordning (EF) nr. 322/97 om EF-
statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

40Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1101/2008 om fremsendelse af fortrolige 
statistiske oplysninger til De Europæiske 
Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets 
forordning (EF) nr. 322/97 om EF-
statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

Or. es

Begrundelse

Kommissionen er bedst rustet til at udbedre mangler på data inden for programmet for 
europæiske statistikker.

Ændringsforslag 406

Forslag til forordning
Artikel 131 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a.Støtte fra ELFUL uden for 
anvendelsesområdet i artikel 42 i TEUF, 
som man fuldt ud kan ansøge jævnfør 
artiklerne 107, 108 og 109 i TEUF, 
opfattes som autoriserede statslige 
støtteformer til formål omhandlet i 
forordning (EU)702/2014, når de fremgår 
af bilag V til den strategiske plan for den 
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fælles landbrugspolitik, omhandlet i 
artikel 95, stk. 2, litra e), såfremt den 
strategiske plan for den fælles 
landbrugspolitik er vedtaget i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 106, uden at medlemsstaten er nødt 
til at iværksætte tillægsprocedurer om 
forkyndelse.

Den årlige rapport om udbyttet af den 
strategiske plan for den fælles 
landbrugspolitik omtalt i artikel 121 vil 
erstatte den årlige rapport om statsstøtte 
omtalt i artikel 12 i forordning (EU) 
702/2014.

Or. es

Begrundelse

For at gøre det enkelt, bør interventioner indeholdt i de strategiske planer, der betragtes som 
statsstøtte, opfattes som godkendte, når den strategiske plan er godkendt af Kommissionen 
uden brug af forudgående forkyndelser. 

Ændringsforslag 407

Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger fra medlemsstaterne vedrørende 
operationer, der falder uden for 
anvendelsesområdet for artikel 42 i 
TEUF, og som har til formål at yde 
supplerende finansiering til interventioner, 
hvortil der ydes støtte fra Unionen på et 
hvilket som helst tidspunkt i perioden for 
den strategiske plan, kan kun foretages, 
hvis de er i overensstemmelse med denne 
forordning, er opført i bilag V til de 
strategiske planer i henhold til artikel 103, 
stk. 5, og er godkendt af Kommissionen.

Betalinger fra medlemsstaterne vedrørende 
operationer, som har til formål at yde 
supplerende finansiering til interventioner, 
hvortil der ydes støtte fra Unionen på et 
hvilket som helst tidspunkt i perioden for 
den strategiske plan, kan kun foretages, 
hvis de er i overensstemmelse med denne 
forordning, er opført i bilag V til de 
strategiske planer i henhold til artikel 103, 
stk. 5, og er godkendt af Kommissionen.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med forrige ændringsforslag.
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Ændringsforslag 408

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.Ved direkte betalinger, der ydes til 
regionerne i den yderste periferi i Unionen 
i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 
nr. 228/2013, finder kun artikel 3, stk. 2,
litra a) og b), artikel 4, stk. 1, litra a), b), 
d), afsnit III, kapitel I, afdeling 2, artikel 16 
og afsnit IX i denne forordning anvendelse. 
Artikel 4, stk. 1, litra a), b) og d), afsnit III, 
kapitel I, afdeling 2, artikel 16 og afsnit IX 
finder anvendelse uden eventuelle 
forpligtelser, der følger af den strategiske 
plan.

1.Ved direkte betalinger, der ydes til 
regionerne i den yderste periferi i Unionen 
i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 
nr. 228/2013, finder kun artikel 3, litra a) 
og b), artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), afsnit 
III, kapitel I, afdeling 2, artikel 16 og afsnit 
IX i denne forordning anvendelse. Artikel 
4, stk. 1, litra a), b) og d), afsnit III, kapitel 
I, afdeling 2, artikel 16 og afsnit IX finder 
anvendelse uden eventuelle forpligtelser, 
der følger af den strategiske plan.

Or. es

Begrundelse

Forslagets artikel 3 har ikke et stk. 2. 

Ændringsforslag 409

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.Ved direkte betalinger, der ydes til de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav i henhold 
til kapitel IV i forordning (EU) nr. 
229/2013 finder kun artikel 3, stk. 2, litra 
a) og b), artikel 4, afsnit III, kapitel I, 
afdeling 2, afsnit III, kapitel II, afdeling 1 
og 2, og afsnit IX i denne forordning 
anvendelse. Artikel 4, kapitel I, afdeling 2, 
i afsnit III, kapitel II, afdeling 1 og 2, i 
afsnit III og afsnit IX finder anvendelse 
uden eventuelle forpligtelser som følge af 
den strategiske plan.

2.Ved direkte betalinger, der ydes til de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav i henhold 
til kapitel IV i forordning (EU) nr. 
229/2013 finder kun artikel 3, litra a) og b), 
artikel 4, afsnit III, kapitel I, afdeling 2, 
afsnit III, kapitel II, afdeling 1 og 2, og 
afsnit IX i denne forordning anvendelse. 
Artikel 4, kapitel I, afdeling 2, i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 1 og 2, i afsnit III og 
afsnit IX finder anvendelse uden eventuelle 
forpligtelser som følge af den strategiske 
plan.

Or. es
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Begrundelse

Forslagets artikel 3 har ikke et stk. 2

Ændringsforslag 410

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 og 141, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
syv år fra datoen for ikrafttrædelsen af 
denne forordning. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af syvårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

2.Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 120 og 
141, tillægges Kommissionen for en 
periode på syv år fra datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Or. es

Begrundelse

Artikel 110 er tilføjet, det er ikke en fejl, ligesom artikel 120, der går fra at være en 
gennemførelsesretsakt til en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 411

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 og 141, kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

3.Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110 og 120 
og 141, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 



PR\1167489DA.docx 195/231 PE627.760v02-00

DA

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 412

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 104 og 141 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 104, 110, 120 og 141 træder 
kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. es

Ændringsforslag 413

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder dog fortsat anvendelse på 
operationer, der gennemføres i henhold til 
de programmer for landdistriktsudvikling, 
der godkendes af Kommissionen i medfør 
af nævnte forordning inden den 1. januar 

Uden at det berører bilag IX og IXa i
nævnte forordning, er forordning (EU) nr. 
1305/2013 fortsat til anvendelse, indtil 
2023, på: 
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2021.

a) operationer, der gennemføres indenfor
de programmer for landdistriktsudvikling, 
der godkendes af Europa Kommissionen i 
henhold til nævnte forordning, og

b) de programmer for 
landdistriktsudvikling, der godkendes i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i nævnte 
forordning inden den 1. januar 2023.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre kontinuiteten af operationerne til landdistriktsudvikling, så man 
undgår et tomrum mellem den nuværende ordning og igangsættelsen af nye strategiske 
planer.

Ændringsforslag 414

Forslag til forordning
Artikel 141 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
fastsættelse af supplerende bestemmelser 
til denne forordning om foranstaltninger, 
der er nødvendige for at beskytte 
støttemodtagernes eventuelle erhvervede 
rettigheder og berettigede forventning, i det 
omfang det er nødvendigt for overgangen 
fra ordningerne i forordning (EU) nr. 
1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 til 
bestemmelserne i nærværende forordning. 
Disse overgangsbestemmelser fastsætter 
navnlig de betingelser, på hvilke støtte 
godkendt af Kommissionen i medfør af 
forordning (EU) nr. 1305/2013 kan 
integreres i støtte, der ydes i medfør af 
denne forordning, herunder om teknisk 
bistand og efterfølgende evalueringer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
fastsættelse af supplerende bestemmelser 
til denne forordning om foranstaltninger, 
der er nødvendige for at beskytte 
støttemodtagernes eventuelle erhvervede 
rettigheder og berettigede forventning, i det 
omfang det er nødvendigt for overgangen 
fra ordningerne i forordning (EU) nr. 
1305/2013, (EU) nr. 1307/2013 og nr. 
1308/2013 til bestemmelserne i 
nærværende forordning. Disse 
overgangsbestemmelser fastsætter navnlig 
de betingelser, på hvilke støtte godkendt af 
Kommissionen i medfør af forordning
(EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1307/2013 
og nr. 1308/2013 kan integreres i støtte, 
der ydes i medfør af denne forordning, 
herunder om teknisk bistand og 
efterfølgende evalueringer, indtil den 
strategiske plan er godkendt.
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Or. es

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker man at sikre en overgangsperiode, hvor de nuværende 
støtteprogrammer opretholdes, indtil de strategiske planer er vedtaget. Man vil således 
forsøge at sikre kontinuitet i betalingerne.

Ændringsforslag 415

Forslag til forordning
Artikel 141 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141a

Rapporter

Kommissionen vil senest den 31. 
december 2025 fremlægge en rapport over 
virkningerne af den fælles 
landbrugspolitik i de insulære regioner 
forskellige fra de i artikel 135 nævnte. 
Denne rapport indeholder også forslag til 
vedtagelse af de strategiske planer med 
henblik på disse områders særpræg og til 
forbedring af de ventede resultater på 
linje med de i artikel 6, stk. 1, fastsatte 
mål.

Or. es

Ændringsforslag 416

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.6 Omfordele til mindre bedrifter: 
Procentdel yderligere støtte pr. hektar til 
støtteberettigede bedrifter under 
gennemsnitlig bedriftsstørrelse
(sammenlignet med gennemsnittet)

R.6 Omfordele til mindre bedrifter: 
Procentdel yderligere støtte pr. hektar til 
støtteberettigede bedrifter under 
gennemsnitlig bedriftsstørrelse
(sammenlignet med gennemsnittet) eller 
under gennemsnitlig økonomisk størrelse.
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Or. es

Ændringsforslag 417

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.6a. Rette fokus på bedrifter på områder 
i vanskeligheder: Procentdel af 
landbrugere, som drager nytte af koblet 
støtte for at forbedre deres 
konkurrenceevne, bæredygtighed eller 
kvalitet.

Or. es

Ændringsforslag 418

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.8 Målrette støtte til bedrifter i sektorer, 
der er i vanskeligheder: Andel af 
landbrugere, der er omfattet af koblet 
støtte til forbedring af konkurrenceevne,
bæredygtighed eller kvalitet

udgår

Or. es

Ændringsforslag 419

Forslag til forordning
Bilag I – Effektindikatorer – I.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I.7 Fremme handelen med 
landbrugsfødevarer: Import og eksport af 
landbrugsfødevarer

I.7 Fremme handelen med 
landbrugsfødevarer: Eksport af 
landbrugsfødevarer
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Or. es

Ændringsforslag 420

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.9a. Forbedring af tilstedeværelse på 
eksterne markeder. Nye destinationer 
åbne for europæisk eksport og 
konsolidering af eksterne markeder takket 
være salgsfremmende foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 421

Forslag til forordning
Bilag I – Effektindikatorer – I.10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I.10 Bidrage til modvirkning af: Reduktion 
af udledningen af drivhusgasser fra 
landbruget

I.10 Bidrage til modvirkning af: Reduktion 
af udledningen af drivhusgasser fra 
landbruget og øget skovareal.

Or. es

Ændringsforslag 422

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.14 Kulstoflagring i jorden og biomassen: 
Andel af landbrugsarealer, der er omfattet 
af forpligtelser til at reducere udledninger, 
opretholde og/eller forhøje 

R.14 Kulstoflagring i jorden og biomassen: 
Andel af arealer, der er omfattet af 
forpligtelser til at reducere udledninger, 
opretholde og/eller forhøje 
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kulstoflagringen (permanente 
græsningsarealer, landbrugsarealer i 
tørveområder, skove, osv.)

kulstoflagringen (permanente 
græsningsarealer, landbrugsarealer i 
tørveområder, skove, osv.)

Or. es

Ændringsforslag 423

Forslag til forordning
Bilag I – EU's specifikke målsætninger – Overskrift 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme bæredygtig udvikling og effektiv 
forvaltning af naturressourcer såsom 
vand, jord og luft

Fremme bæredygtig udvikling gennem en 
mere effektiv forvaltning af
naturressourcerne

Or. es

Ændringsforslag 424

Forslag til forordning
Bilag I – EU's specifikke målsætninger – Overskrift 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltrække unge landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling i landdistrikterne

Tiltrække unge landbrugere, nye 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling i landdistrikterne

Or. es

Ændringsforslag 425

Forslag til forordning
Bilag I – Outputindikatorer – O.22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

O.22 Antal landbrugere, der modtager O.22 Antal unge landbrugere, der 
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etableringsstøtte modtager etableringsstøtte

Or. es

Ændringsforslag 426

Forslag til forordning
Bilag I – Outputindikatorer – O.22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

O.22a. Antal nye landbrugere, der 
modtager etableringsstøtte

Or. es

Ændringsforslag 427

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.30 Generationsskifte: Antal unge 
landbrugere, der etablerer en bedrift med 
støtte fra den fælles landbrugspolitik

R.30 Generationsskifte: Antal unge 
landbrugere, defineret i henhold til artikel 
4, stk. 1, litra e), der etablerer en bedrift 
med støtte fra den fælles landbrugspolitik

Or. es

Ændringsforslag 428

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.30a. Nye landbrugere. Antal nye 
landbrugere inden for landbruget takket 
være støtte fra den fælles 
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landbrugspolitik.

Or. es

Ændringsforslag 429

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.30 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.30b. Kvindelige landbrugere. Antal 
kvinder, som modtager støtte fra den 
fælles landbrugspolitik. 

Or. es

Ændringsforslag 430

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.30 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.30c. Unge kvinder. Antal unge kvinder, 
der modtager etableringsstøtte.

Or. es

Ændringsforslag 431

Forslag til forordning
Bilag I – Resultatindikatorer – R.31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

R.31a. Øget beskæftigelse blandt kvinder. 
Nye jobs for kvinder i finansierede 
projekter.
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Or. es

Ændringsforslag 432

Forslag til forordning
Bilag I – EU's specifikke målsætninger – Overskrift 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og lokaludvikling i 
landdistrikterne, herunder bioøkonomi og 
bæredygtigt skovbrug

Fremme beskæftigelse, vækst, social 
inklusion kvinders deltagelse i 
landdistriktøkonomien og lokaludvikling i 
landdistrikterne, herunder bioøkonomi og 
bæredygtigt skovbrug

Or. es

Ændringsforslag 433

Forslag til forordning
Bilag I – EU's specifikke målsætninger – Overskrift 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedre den måde, hvorpå landbruget i 
EU reagerer på samfundets krav til
fødevarer og sundhed, herunder sikre, 
nærende og bæredygtige fødevarer, samt 
til dyrevelfærd

Forbedre den måde, hvorpå landbruget i 
EU reagerer på samfundets krav til
fødevarernes kvalitet og sikkerhed, 
miljømæssig bæredygtighed og
dyrevelfærd

Or. es

Ændringsforslag 434

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 1 – Krav og normer

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opretholdelse af permanente græsarealer 
på grundlag af en andel af permanente 

Opretholdelse af permanente græsarealer 
på grundlag af en andel af permanente 
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græsarealer i forhold til landbrugsareal græsarealer i forhold til landbrugsareal

Maksimal variationskoefficient på 5 % på 
nationalt plan, regionalt plan eller på 
bedriftsplan.

Or. es

Ændringsforslag 435

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 2 – Krav og normer

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Passende beskyttelse af vådområder og 
tørveområder

Passende beskyttelse af vådområder og 
tørveområder i miljøfølsomme områder.

Or. es

Ændringsforslag 436

Forslag til forordning
Bilag III – LF 1 – Krav og normer

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger:

Artikel 11, stk. 3, litra e), og artikel 11, stk. 
3, litra h), vedrørende obligatoriske krav til 
kontrol af diffuse kilder til forurening 
gennem fosfater

Artikel 11, stk. 3, litra e), vedrørende 
obligatoriske krav til kontrol af diffuse 
kilder til forurening gennem fosfater

Or. es

Ændringsforslag 437

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 5 – Krav og normer – Hovedmålsætningen med normen
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af 
bedriftsbæredygtighedsinstrument for 
næringsstoffer

udgår

Bæredygtig næringsstofforvaltning

Or. es

Ændringsforslag 438

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 7 – Krav og normer – Hovedmålsætningen med normen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ingen bar jord i den/de mest følsomme 
periode(r)

Ingen bar jord i den/de mest følsomme 
periode(r), bortset fra i de perioder, hvor 
høsten forberedes.

Beskyttelse af jorden om vinteren Beskyttelse af jorden

Or. es

Ændringsforslag 439

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 8 – Krav og normer

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omdrift Omdrift for bedrifter på mere end 10 
hektar, dog ikke permanente 
dyrkningsområder og dyrkningsområder 
under vand.

Or. es
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Ændringsforslag 440

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 9 – Krav og normer – led 1 – Hovedmålsætningen med normen

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• Mindsteandel af landbrugsareal afsat til 
ikkeproduktive landskabstræk eller 
områder

• 5 % af landbrugsareal, der bearbejdes,
afsat til ikkeproduktive landskabsdele eller 
områder, proteinafgrøder og 
ikkeproduktive brakmarker

Vedligeholdelse af ikkeproduktive
landskabstræk og områder med det formål 
at forbedre biodiversiteten på bedriften

Vedligeholdelse af ikkeproduktive
landskabsdele og områder med det formål 
at forbedre biodiversiteten på bedriften

Or. es

Ændringsforslag 441

Forslag til forordning
Bilag III – GLM 10 – Krav og normer

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbud om omlægning eller pløjning af 
permanente græsarealer i Natura 2000-
områder

Forbud om omlægning eller pløjning af 
permanente græsarealer i miljøfølsomme
Natura 2000-områder

Or. es
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Ændringsforslag 442

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

MEDLEMSSTATERNES TILDELINGER TIL DIREKTE BETALINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 81, STK. 1, FØRSTE AFSNIT

(løbende priser i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 og de 
efterfølgende år

Belgien 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgarien 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Tjekkiet 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Danmark 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Tyskland 4 823 107 939 4 823 107 
939

4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 
939

4 823 107 939

Estland 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irland 1 163 938 279 1 163 938 
279

1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 
279

1 163 938 279

Grækenland 2 036 560 894 2 036 560 
894

2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 
894

2 036 560 894

Spanien 4 768 736 743 4 775 898 
870

4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 
379

4 804 547 379

Frankrig 7 147 786 964 7 147 786 
964

7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 
964

7 147 786 964
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Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 og de 
efterfølgende år

Kroatien 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italien 3 560 185 516 3 560 185 
516

3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 
516

3 560 185 516

Cypern 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Letland 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Litauen 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luxembourg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungarn 1 219 769 672 1 219 769 
672

1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 
672

1 219 769 672

Μalta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nederlandene 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Østrig 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polen 2 972 977 807 3 003 574 
280

3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 
174

3 125 960 174

Portugal 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Rumænien 1 856 172 601 1 883 211 
603

1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 
607

1 991 367 607

Slovenien 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakiet 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Finland 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Sverige 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Ændringsforslag

MEDLEMSSTATERNES TILDELINGER TIL DIREKTE BETALINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 81, STK. 1, FØRSTE AFSNIT

(løbende priser i EUR)
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Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Belgien X X X X X X X

Bulgarien X X X X X X X

Tjekkiet X X X X X X X

Danmark X X X X X X X

Tyskland X X X X X X X

Estland X X X X X X X

Irland X X X X X X X

Grækenland X X X X X X X

Spanien X X X X X X X

Frankrig X X X X X X X

Kroatien X X X X X X X

Italien X X X X X X X

Cypern X X X X X X X

Letland X X X X X X X

Litauen X X X X X X X

Luxembourg X X X X X X X

Ungarn X X X X X X X

Μalta X X X X X X X

Nederlandene X X X X X X X

Østrig X X X X X X X

Polen X X X X X X X
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Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Portugal X X X X X X X

Rumænien X X X X X X X

Slovenien X X X X X X X

Slovakiet X X X X X X X

Finland X X X X X X X

Sverige X X X X X X X

Or. en
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Ændringsforslag 443

Forslag til forordning
Bilag V – tabel

Kommissionens forslag

MEDLEMSSTATERNES ÅRLIGE TILDELINGER TIL INTERVENTIONSTYPER FOR 
VINSEKTOREN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 82, STK. 1 

EUR (løbende priser)

Bulgarien 25 721 000
Tjekkiet 4 954 000
Tyskland 37 381 000
Grækenland 23 030 000
Spanien 202 147 000
Frankrig 269 628 000
Kroatien 10 410 000
Italien 323 883 000
Cypern 4 465 000
Litauen 43 000
Ungarn 27 970 000
Østrig 13 155 000
Portugal 62 670 000
Rumænien 45 844 000
Slovenien 4 849 000
Slovakiet 4 887 000
Ændringsforslag

MEDLEMSSTATERNES ÅRLIGE TILDELINGER TIL INTERVENTIONSTYPER FOR 
VINSEKTOREN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 82, STK. 1 

EUR (løbende priser)

Bulgarien X

Tjekkiet X

Tyskland X

Grækenland X

Spanien X

Frankrig X

Kroatien X

Italien X

Cypern X

Litauen X
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Ungarn X

Østrig X

Portugal X

Rumænien X

Slovenien X

Slovakiet X

Or. en
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Ændringsforslag 444

Forslag til forordning
Bilag VI – tabel

Kommissionens forslag

MEDLEMSSTATERNES TILDELINGER TIL BOMULD SOM OMHANDLET I ARTIKEL 81, STK. 1, ANDET AFSNIT

(løbende priser i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Bulgarien 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Grækenland 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Spanien 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugal 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Ændringsforslag

MEDLEMSSTATERNES TILDELINGER TIL BOMULD SOM OMHANDLET I ARTIKEL 81, STK. 1, ANDET AFSNIT

(løbende priser i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Bulgarien X X X X X X X

Grækenland X X X X X X X
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Spanien X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Or. en

Ændringsforslag 445

Forslag til forordning
Bilag VII – tabel

Kommissionens forslag

MEDLEMSSTATERNES TILDELINGER TIL DIREKTE BETALINGER UDEN BOMULD OG INDEN ANVENDELSE AF NEDSÆTTELSE OG OVERFØRSEL SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 81, STK. 1, TREDJE AFSNIT

(løbende priser i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Belgien 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgarien 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Tjekkiet 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Danmark 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Tyskland 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 
939

4 823 107 939

Estland 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irland 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 
279

1 163 938 279
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Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Grækenland 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 
894

1 856 028 894

Spanien 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 
339

4 745 982 339

Frankrig 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 
964

7 147 786 964

Kroatien 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italien 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 
516

3 560 185 516

Cypern 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Letland 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Litauen 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luxembourg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungarn 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 
672

1 219 769 672

Μalta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nederlandene 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Østrig 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polen 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 
174

3 125 960 174

Portugal 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Rumænien 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 
607

1 991 367 607

Slovenien 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakiet 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Finland 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Sverige 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Ændringsforslag
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MEDLEMSSTATERNES TILDELINGER TIL DIREKTE BETALINGER UDEN BOMULD OG INDEN ANVENDELSE AF NEDSÆTTELSE OG OVERFØRSEL SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 81, STK. 1, TREDJE AFSNIT

(løbende priser i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Belgien X X X X X X X

Bulgarien X X X X X X X

Tjekkiet X X X X X X X

Danmark X X X X X X X

Tyskland X X X X X X X

Estland X X X X X X X

Irland X X X X X X X

Grækenland X X X X X X X

Spanien X X X X X X X

Frankrig X X X X X X X

Kroatien X X X X X X X

Italien X X X X X X X

Cypern X X X X X X X

Letland X X X X X X X

Litauen X X X X X X X

Luxembourg X X X X X X X

Ungarn X X X X X X X

Μalta X X X X X X X



PR\1167489DA.docx 217/231 PE627.760v02-00

DA

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Nederlandene X X X X X X X

Østrig X X X X X X X

Polen X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumænien X X X X X X X

Slovenien X X X X X X X

Slovakiet X X X X X X X

Finland X X X X X X X

Sverige X X X X X X X

Or. en

Ændringsforslag 446

Forslag til forordning
Bilag IX – tabel

Kommissionens forslag

FORDELING AF UNIONENS STØTTE TIL INTERVENTIONSTYPER TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING (2021-2027) SOM OMHANDLET I ARTIKEL 83, STK. 3

(løbende priser, i EUR) 
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Belgien 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgarien 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Tjekkiet 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Danmark 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Tyskland 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Estland 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Irland 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Grækenland 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Spanien 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Frankrig 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Kroatien 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Italien 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Cypern 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988

Letland 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Litauen 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Luxembourg 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Ungarn 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Μalta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Nederlandene 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Østrig 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Polen 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugal 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumænien 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Slovenien 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovakiet 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Finland 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Sverige 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

I alt EU-27 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Teknisk bistand 
(0,25 %)

28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

I alt 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712

Ændringsforslag

FORDELING AF UNIONENS STØTTE TIL INTERVENTIONSTYPER TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING (2021-2027) SOM OMHANDLET I ARTIKEL 83, STK. 3

(løbende priser, i EUR) 

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Belgien X X X X X X X X

Bulgarien X X X X X X X X

Tjekkiet X X X X X X X X

Danmark X X X X X X X X

Tyskland X X X X X X X X

Estland X X X X X X X X

Irland X X X X X X X X

Grækenland X X X X X X X X

Spanien X X X X X X X X

Frankrig X X X X X X X X

Kroatien X X X X X X X X

Italien X X X X X X X X
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Cypern X X X X X X X X

Letland X X X X X X X X

Litauen X X X X X X X X

Luxembourg X X X X X X X X

Ungarn X X X X X X X X

Μalta X X X X X X X X

Nederlandene X X X X X X X X

Østrig X X X X X X X X

Polen X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumænien X X X X X X X X

Slovenien X X X X X X X X

Slovakiet X X X X X X X X

Finland X X X X X X X X

Sverige X X X X X X X X

I alt EU-27 X X X X X X X X

Teknisk bistand 
(0,25 %)

X X X X X X X X

I alt X X X X X X X X

Or. en
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Ændringsforslag 447

Forslag til forordning
Bilag IXa – tabel

Kommissionens forslag

OPDELING AF UNIONENS STØTTE TIL INTERVENTIONSTYPER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (2021 TIL 2027) SOM OMHANDLET I ARTIKEL 83, STK. 3
(2018-priser1, i EUR)

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Belgien 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulgarien 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Tjekkiet 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Danmark 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Tyskland 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Estland 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Irland 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Grækenland 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Spanien 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Frankrig 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Kroatien 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Italien 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Cypern 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711

Letland 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Litauen 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Luxembourg 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Ungarn 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Μalta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Nederlandene 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Østrig 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Polen 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugal 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Rumænien 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Slovenien 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovakiet 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Finland 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Sverige 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

EU-27 i alt 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Teknisk bistand 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

I alt 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________

1 Tallene i "2018-priser" er medtaget til orientering, de er vejledende og ikke juridisk bindende.

Ændringsforslag

OPDELING AF UNIONENS STØTTE TIL INTERVENTIONSTYPER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (2021 TIL 2027) SOM OMHANDLET I ARTIKEL 83, STK. 3
(2018-priser1, i EUR)

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Belgien X X X X X X X X

Bulgarien X X X X X X X X
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Tjekkiet X X X X X X X X

Danmark X X X X X X X X

Tyskland X X X X X X X X

Estland X X X X X X X X

Irland X X X X X X X X

Grækenland X X X X X X X X

Spanien X X X X X X X X

Frankrig X X X X X X X X

Kroatien X X X X X X X X

Italien X X X X X X X X

Cypern X X X X X X X X

Letland X X X X X X X X

Litauen X X X X X X X X

Luxembourg X X X X X X X X

Ungarn X X X X X X X X

Μalta X X X X X X X X

Nederlandene X X X X X X X X

Østrig X X X X X X X X

Polen X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumænien X X X X X X X X
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I ALT 2021-
2027

Slovenien X X X X X X X X

Slovakiet X X X X X X X X

Finland X X X X X X X X

Sverige X X X X X X X X

EU-27 i alt X X X X X X X X

Teknisk bistand 
(0,25 %)

X X X X X X X X

I alt X X X X X X X X

__________________

1 Tallene i "2018-priser" er medtaget til orientering, de er vejledende og ikke juridisk bindende.

Or. en

Ændringsforslag 448

Forslag til forordning
Bilag X – tabel

Kommissionens forslag

MINIMUMSBELØB FORBEHOLDT MÅLSÆTNINGEN OM AT "TILTRÆKKE UNGE LANDBRUGERE OG FREMME VIRKSOMHEDSUDVIKLING" SOM OMHANDLET I 
ARTIKEL 86, STK. 5
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(løbende priser, i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Belgien 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgarien 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tjekkiet 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Danmark 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Tyskland 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estland 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irland 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grækenland 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Spanien 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Frankrig 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Kroatien 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Italien 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Cypern 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Letland 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Litauen 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxembourg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungarn 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Μalta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Nederlandene 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Østrig 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polen 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumænien 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovenien 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakiet 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finland 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Sverige 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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Ændringsforslag

MINIMUMSBELØB FORBEHOLDT MÅLSÆTNINGEN OM AT "TILTRÆKKE UNGE LANDBRUGERE OG FREMME VIRKSOMHEDSUDVIKLING" SOM OMHANDLET I 
ARTIKEL 86, STK. 5

(løbende priser, i EUR)

Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Belgien X X X X X X X

Bulgarien X X X X X X X

Tjekkiet X X X X X X X

Danmark X X X X X X X

Tyskland X X X X X X X

Estland X X X X X X X

Irland X X X X X X X

Grækenland X X X X X X X

Spanien X X X X X X X

Frankrig X X X X X X X

Kroatien X X X X X X X

Italien X X X X X X X

Cypern X X X X X X X

Letland X X X X X X X

Litauen X X X X X X X

Luxembourg X X X X X X X
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Kalenderår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 og de 
efterfølgende år

Ungarn X X X X X X X

Μalta X X X X X X X

Nederlandene X X X X X X X

Østrig X X X X X X X

Polen X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumænien X X X X X X X

Slovenien X X X X X X X

Slovakiet X X X X X X X

Finland X X X X X X X

Sverige X X X X X X X

Or. en
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BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionens reformforslag til den fælles landbrugspolitik indebærer en ny og 
radikal ændring af paradigmet, da den foreslår at gå fra en ren foreskrivende ordning, der 
hviler på en kompleks ramme for støtteberettigelsesregler, til en anden type baseret på 
opnåelse af konkrete resultater med en stærk miljøkomponent, hvor der opstilles en lang 
række støtteordninger til medlemsstaterne for at imødekomme deres særlige behov. Europa-
Kommissionen vil ikke længere kontrollere forvaltningen af den fælles landbrugspolitik, dens 
rolle vil derimod være at overvåge overholdelsen af de mål, som medlemsstaterne fastsætter 
på grundlag af de fælles specifikke mål. Ifølge Europa-Kommissionen er forenkling samt en 
formindskelse af den administrative byrde for staterne og støttemodtagerne blandt 
begrundelserne for forslaget.

Den nye model for den fælles landbrugspolitik indebærer en sammenlægning i en enkelt 
forordning af de såkaldte "første" og "anden" søjler, ud over at der indgår en væsentlig del af 
den fælles markedsordning (WTO) for landbrugsprodukter – alt dette inden for en global 
optik for de nye nationale strategiske planer.

Omfordelingen af bistanden fra den fælles landbrugspolitik, modernisering, innovation og 
frem for alt en landbrugssektor, der er mere engageret i miljøet, udgør kernen i reformen.

Efter min opfattelse er der tale om et projekt, der er stærkt påvirket af truslen om 
budgetnedskæringer, som EU oplever som følge af Det Forenede Kongeriges udmelding, og 
sandsynligvis også som følge af andre politiske prioriteringer.

Mens jeg udarbejdede dette udkast til en parlamentarisk rapport, var forhandlingerne om den 
nye flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 stadig i gang, så det er passende, at 
Parlamentets landbrugsudvalg opfordrer til at holde budgettildelingen af den fælles 
landbrugspolitik på samme niveau som i den nuværende programmeringsperiode. Det er 
nødvendigt at minde de europæiske regeringer om den vigtige rolle, denne politik spiller som 
en drivkraft i mange landdistrikter og for at sikre et højt niveau af fødevarekvalitet, sikkerhed 
og tilstrækkelighed for den europæiske forbruger.

Mange medlemmer af vores parlamentariske udvalg har udtrykt bekymring over den 
voldsomme grad af subsidiaritet, som forslaget indeholder, og har fremkaldt det frygtede 
renationaliseringsspøgelse. Det understreger betydningen af det arbejde, som vi skal udføre i 
de kommende måneder i Europa-Parlamentet med henblik på at redigere teksten for at styrke 
visse fælles elementer i den fælles landbrugspolitik. Jeg mener dog, at der skal skabes en 
passende balance mellem etableringen af den fælles ramme og behovet for at give 
medlemsstaterne råderum til at tilpasse EU-reglerne til deres særlige forhold. Uden at sætte 
spørgsmålstegn ved filosofien bag den nye model, som synes at acceptere flere af de 
implicerede parter og regeringer, er en af ledetrådene i min rapport at opnå et solidt regelsæt i 
EU for at undgå risikoen for fordrejet konkurrence mellem landmænd fra forskellige 
medlemsstater eller regioner.

Det er paradoksalt, at Europa-Kommissionen på den ene side foreslår at opbygge en mere 
forenklet politik og på den anden side foreslår en ny model, der vil medføre mere 
kompleksitet, i hvert fald i de første år. Udformningen og forvaltningen af de nye strategiske 
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planer vil ikke være nogen enkel opgave, og jeg foreslår derfor udsættelse til 2023 for dens 
gennemførelse, herunder for at undgå forsinkelser i betalingerne til producenter.

Det er muligt, at medlemsstaterne står over for mange vanskeligheder med at opfylde deres 
mål i forbindelse med ambitiøse miljømæssige, økonomiske og sociale målsætninger. Det er 
indlysende, at de strategiske planer vil ligne hinanden i de første år og fremstå som 
pilotprojekter, som muligvis bør forbedres over tid. En reduktion af den administrative byrde 
for landmændene vil imidlertid være en forpligtelse for staterne, som i princippet kunne 
realiseres takket være den almindelige udbredelse af dataindsamling via satellit.

Ud over ændringen af modellen bidrager forslaget med en række innovative elementer, såsom 
indførelse af en ny økologisk ordning under kapitlet for afkoblet støtte, som en reaktion på det 
stigende pres for at legitimere den fælles landbrugspolitik ud fra et miljømæssigt synspunkt. 
Ordningen bør undersøges i forhold til forslagets samlede nye grønne arkitektur, som også 
giver forbedret overholdelse og vedligeholdelse af miljøvenlige landbrugs- og klimatiltag, 
som indtil nu er blevet betragtet som "anden søjle" under den fælles landbrugspolitik. De 
miljømæssige ambitioner af foranstaltningerne til landdistriktsudvikling vil stige betydeligt 
ved udelukkelsen af områder med naturlige begrænsninger ved beregning af 30 procent af 
ELFUL-midlerne, der nødvendigvis er knyttet til miljøforpligtelser og til bekæmpelse af 
klimaændringer.

For at forhindre, at den nye økologiske ordning har en betydelig indvirkning på 
producenternes indkomst, vil jeg foreslå, at den dækker opretholdelsen af visse former for 
praksis, der er til gavn for bevarelsen af landdistrikterne, for at nå ud til det størst mulige antal 
modtagere. Det må også være tilladt, at denne nye ordning fuldt ud komplementerer 
landbrugs- og miljømæssige og klimatiske foranstaltninger i forbindelse med udvikling af 
landdistrikterne. I forbindelse med områder med naturlige begrænsninger håber jeg, at den 
parlamentariske debat vil øjensynliggøre deres vigtige miljømæssige rolle, og at beslutningen 
i sidste ende er i modstrid med deres udelukkelse fra beregningen på 30 procent, idet der tages 
hensyn til, at forslaget fra Europa-Kommissionen samt dens konsekvensanalyse indeholder 
elementer, der strider mod det fundament, som udelukkelsen bygger på.

Jeg mener også, at den præstationsbonus, som Kommissionen foreslår, indirekte er en del af 
forslagets miljøarkitektur, og at det er en bonus, der i virkeligheden ikke vil medføre, som det 
umiddelbart kunne forstås, en stigning i midlerne til de lande, der opnår de bedste resultater, 
men ville være en ren straf for dem, der ikke kan nå dem. I min rapport foreslår jeg, at den 
slettes, fordi den nye model allerede giver økonomiske sanktioner til de lande, der ikke 
opfylder de fastsatte mål.

En anden søjle i den nye model er omfordeling af støtten fra den fælles landbrugspolitik, og 
til det formål foreslår Kommissionen på den ene side en reduktion af de midler, der tildeles de 
større bedrifter, og på den anden side indførelsen af en obligatorisk betalingsomfordeling, der 
ville gavne mellemstore og små bedrifter. Gennem min kontakt med de forskellige aktører, 
der er involveret i reformen, har jeg konstateret, at et stort antal erklærer, at den såkaldte 
"capping", der er foreslået af Kommissionen, ikke tager højde for de forskellige produktive 
strukturer, der findes i medlemsstaterne, hvilket vil give en meget forskellig indvirkning fra 
land til land. Mine ændringsforslag har til formål at reagere på denne bekymring ved at 
foreslå en løsning, som er bedre tilpasset hvert lands virkelighed. Hvad angår den 
omfordelende betaling, lader Kommissionens forslag nøgleaspekter hænge i luften, som efter 
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min opfattelse bør afspejles i basisretsakten med det formål i det mindste at fastsætte fælles 
kriterier for omfordelingen af den fælles landbrugspolitiks midler.

Ifølge forslaget skal de nationale strategiske planer bidrage til opfyldelsen af ni specifikke 
mål, hvor de forskellige indikatorer for virkninger, resultater og realisering, foreslået af 
Europa-Kommissionen, er formuleret for at overvåge graden af overholdelse af de mål, som 
hvert land fastsætter. Min rapport kommer ikke med væsentlige ændringer i Kommissionens 
forslag i forhold til målsætningerne og indikatorerne, for ikke at gøre gennemførelsen af de 
strategiske planer endnu mere kompleks, selv om jeg gerne ville supplere disse mål og 
indikatorer for især at fremhæve problemet med affolkning og behovet for at forbedre 
kvinders deltagelse i landdistrikterne.

Den nye model skal overordnet set sikre opretholdelsen af en passende indkomst for de 
europæiske landbrugere, og det er et krav, der ikke kan adskilles fra den miljømæssige
ambition, da en utilstrækkelig indkomst vil have en negativ indvirkning på landbrugernes 
engagement i miljøbeskyttelse. Jeg mener derfor, at den grundlæggende indkomststøtte til 
bæredygtighed skal veje tungt i det samlede sæt af direkte støtteordninger til producenterne, 
og foreslår, at et minimum af nationale puljer til direkte betalinger går til denne støtte.

Hvad angår det vanskelige kapitel med definitioner, hvor en definition af den ægte landbruger 
er fremhævet, håber jeg, at parlamentsdebatten vil præcisere nogle væsentlige aspekter. Nogle 
af de definitioner, som Kommissionen foreslår, er ikke tilstrækkeligt klare, såsom 
"permanente græsarealer", fordi den ikke tager hensyn til den definition, der blev aftalt for 
kun to år siden i forbindelse med midtvejsevalueringen af teksterne til den fælles 
landbrugspolitik i henhold til "Omnibus"-forordningen. Den nye definition dækker ikke i 
tilstrækkelig grad de forskellige omstændigheder i medlemsstaterne, især ikke det, som
middelhavsgræsgangene står for, og heller ikke særlige områder med lav vegetation.

Produktionsstøtte er også et vigtigt emne i debatten. Jeg ved udmærket, at disse 
støtteordninger er nødvendige for bedrifter med skrøbelige miljømæssige og økonomiske 
vilkår, og især for husdyravlsbedrifter uden jorder, som ikke kan modtage støtte fra den fælles 
landbrugspolitik gennem andre instrumenter. Jeg foreslår at opretholde kvoten af koblede 
direkte betalinger og bifalder Europa-Kommissionens forslag om at give medlemsstaterne 
mulighed for at afsætte op til 3 procent af puljerne til direkte betalinger til igangsætning af
nye sektorspecifikke interventioner, hvilket også kan bidrage til at imødegå vanskelighederne 
ved visse produktioner.

Hvad angår unge landbrugere, er der ikke sket væsentlige ændringer i de støtteinstrumenter, 
der for øjeblikket findes i Kommissionens forslag, selv om den generationsmæssige ændring 
er et af målene i den nye forordning. Hvis målet er at fremme en genoplivning af 
landdistrikterne, mener jeg, at det er inden for rækkevidde at forbedre de fælles regler for 
støtteberettigelse, satsning på unge samt øge støtten til nye landbrugere, uanset alder, og 
fremme deltagelsen af kvinder i økonomien i landdistrikterne.

I kapitlet om udvikling af landdistrikterne er de foreslåede nedskæringer samt en reduktion på 
mere end 10 procent af EU-medfinansieringssatserne meget bekymrende. Kommissionen 
glemmer likviditetsproblemerne i visse europæiske lande og regioner, som har indflydelse på 
niveauet for gennemførelsen af programmet, og at de kan forværres, hvis nedskæringerne 
indføres.
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Generelt er Europa-Kommissionens nye kapitel om udvikling af landdistrikterne i betydelig 
grad tømt for indhold i forhold til de nuværende regler, der giver mere fleksibilitet til 
medlemsstaterne til selv at udforme deres interventioner. Selv om det i princippet er 
nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet, tror jeg, at man bør supplere teksten, mere 
specifikt afgrænse, hvem støttemodtagerne er, og fastsætte et loft for fælles støtte til alle 
medlemsstater i forhold til de forskellige interventioner.

Endelig vil jeg gerne understrege, at vi står over for et vidtrækkende og betydningsfuldt 
forslag for de europæiske landdistrikter på et afgørende tidspunkt for ændringer i forbindelse 
med Den Europæiske Unions fremtid, og jeg mener, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig 
rolle i denne reform, så jeg vil gerne tilkendegive, at jeg er fast besluttet på at arbejde hen 
imod væsentlige fremskridt i drøftelserne inden for den nuværende valgperiode.
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