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6.3.2013 B7-0079/99 

Ændringsforslag  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(43) For at styrke deres politik for 

udvikling af landdistrikter bør 

medlemsstaterne have mulighed for at 

overføre midler fra det direkte betalingsloft 

til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 

hvis niveau for direkte støtte er under 

90 % af EU's gennemsnitlige støtteniveau, 

bør også have mulighed for at overføre 

midler fra støtten til landudvikling til det 

direkte betalingsloft. Sådanne valg træffes 

én gang, inden for bestemte grænser og for 

hele denne forordnings 

anvendelsesperiode. 

(43) For at styrke deres politik for 

udvikling af landdistrikter bør 

medlemsstaterne have mulighed for at 

overføre midler fra det direkte betalingsloft 

til støtte til landudvikling. Alle 

medlemsstater bør have mulighed for at 

supplere overførslerne med et beløb, som 

står i forhold til de ikke anvendte 

bevillinger til grønnere foranstaltninger, 

for yderligere at støtte klimafremmende 

landbrugsmiljøforanstaltninger. Sådan et 

valg træffes én gang, inden for bestemte 

grænser og for hele denne forordnings 

anvendelsesperiode. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Ændringsforslag  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan inden 

den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 

10 % af deres årlige nationale lofter for 

kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 

denne forordning, til rådighed som 

supplerende støtte til foranstaltninger inden 

for rammerne af landdistriktsprogrammer, 

som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 

finansieres med midler fra ELFUL. Som 

følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 

længere til rådighed til at yde direkte 

betalinger. 

1. Medlemsstaterne kan inden 

den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 

20 % af deres årlige nationale lofter for 

kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 

denne forordning, til rådighed som 

supplerende støtte til foranstaltninger inden 

for rammerne af landdistriktsprogrammer, 

som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 

finansieres med midler fra ELFUL. Som 

følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 

længere til rådighed til at yde direkte 

betalinger. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Ændringsforslag  101 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 

Kadenbach m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Midler, der overføres som supplerende 

støtte til foranstaltninger inden for 

rammerne af programmer til udvikling af 

landdistrikter i overensstemmelse med 

første afsnit, er ikke underlagt krav om 

samfinansiering. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Ændringsforslag  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden den 1. august 2013 kan 

Bulgarien, Estland, Finland, Letland, 

Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, 

Slovakiet, Spanien, Sverige og Det 

Forenede Kongerige i henhold til denne 

forordning beslutte at stille op til 5 % af 

beløbet til rådighed for støtte til 

foranstaltninger inden for rammerne af 

landdistriktsprogrammer, som ifølge 

forordning (EU) nr. […] [RDR] 

finansieres med midler fra ELFUL i 

perioden 2015-2020, som fastsat i 

forordning (EU) nr. […] [RDR]. Som 

følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 

længere til rådighed til 

støtteforanstaltninger inden for rammerne 

af landdistriktsprogrammerne. 

udgår 

Denne beslutning anmeldes til 

Kommissionen inden den dato, der er 

nævnt i dette stykke. 

 

Procentsatsen, der oplyses i stk. 2, bør 

være den samme for årene i første afsnit i 

stk. 1. 

 

Or. en 
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