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Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) For at sikre effektiv anvendelse af 

EU-midler og ligebehandling for 

landbrugere i hele EU bør bjergområder og 

områder med naturbetingede eller andre 

specifikke begrænsninger defineres efter 

objektive kriterier. I tilfælde af områder 

med naturbetingede begrænsninger bør 

disse biofysiske kriterier baseres på solid 

videnskabelig dokumentation. Der bør 

vedtages overgangsordninger for at lette 

udfasningen af betalinger i områder, der 

ikke længere betragtes som områder med 

naturbetingede begrænsninger som følge 

af anvendelsen af disse kriterier. 

(33) For at sikre effektiv anvendelse af 

EU-midler og ligebehandling for 

landbrugere i hele EU bør bjergområder og 

områder med naturbetingede eller andre 

specifikke begrænsninger defineres efter 

objektive kriterier. I tilfælde af områder 

med naturbetingede begrænsninger eller 

andre specifikke begrænsninger bør der 

anvendes socioøkonomiske og biofysiske 

kriterier.  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Landbrugere udsættes i dag for 

stadig større økonomiske og miljømæssige 

risici som følge af klimaforandringer og 

øgede prisudsving. I denne forbindelse 

har en effektiv forvaltning af risici en 

stigende betydning for landbrugere. 

Derfor bør der oprettes en 

risikostyringsforanstaltning for at bistå 

landbrugere med at tackle de hyppigst 

forekommende risici for dem. Denne 

foranstaltning bør derfor støtte 

landbrugerne i at dække de præmier, de 

betaler for afgrøde-, dyre- og 

planteforsikring samt oprettelse af 

gensidige fonde, og den erstatning, som 

disse fonde betaler til landbrugere for tab 

lidt som følge af udbrud af dyre- og 

plantesygdomme og miljøhændelser. Den 

bør også omfatte et 

indkomststabiliseringsredskab i form af 

en gensidig fond til støtte af de 

landbrugere, som står over for en alvorlig 

nedgang i deres indkomst. For at sikre 

ligebehandling af landbrugere i hele 

Unionen og for at sikre, at konkurrencen 

ikke fordrejes, og at Unionens 

internationale forpligtelser overholdes, 

udgår 
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bør der fastsættes særlige betingelser for 

tildeling af støtte i henhold til disse 

foranstaltninger. For at sikre en effektiv 

anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med traktatens 

artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 

med hensyn til fastsættelse af minimums- 

og maksimumsløbetiden for de 

kommercielle lån til gensidige fonde. 

Or. pt 

 

 


