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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

51) Programmer for udvikling af 

landdistrikterne bør indeholde nyskabende 

foranstaltninger, der fremmer en 

ressourceeffektiv og produktiv 

landbrugssektor med lave emissioner med 

støtte fra EIP for produktivitet og 

bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 

mod at fremme en hurtigere og mere 

omfattende gennemførelse af innovative 

løsninger i praksis. EIP bør skabe 

merværdi ved at styrke anvendelsen og 

effektiviteten af innovationsrelaterede 

instrumenter og øge synergierne mellem 

dem. EIP bør udfylde huller ved at 

sammenknytte forskning og praktisk 

landbrug bedre. 

51) Programmer for udvikling af 

landdistrikterne bør indeholde nyskabende 

foranstaltninger, der fremmer en 

ressourceeffektiv og agro-økologisk 

landbrugssektor med lave emissioner med 

støtte fra EIP til produktivitet og 

bæredygtighed i landbruget, herunder 

social innovation og sociale fremskridt. 

EIP bør sigte mod at fremme en retfærdig, 

tilgængelig, hurtigere og mere omfattende 

gennemførelse af innovative løsninger i 

praksis. EIP bør skabe merværdi ved at 

styrke anvendelsen og effektiviteten af 

samt lige adgang til innovationsrelaterede 

instrumenter (herunder agro-økologisk og 

social innovation) og øge synergierne 

mellem dem. EIP bør udfylde huller ved at 

sammenknytte forskning og praktisk 

landbrug bedre med henblik på at 

imødekomme borgernes krav om sikre, 

sunde og nærende fødevarer samt bredere 

aspekter af udvikling af landdistrikter, 

såsom boliger, infrastruktur og tjenester i 

landdistrikter. Dets fokus bør være på 

agro-økologiske landbrugspraksisser med 

lavt input, forskning og innovation styret 

af landbrugere og social innovation i 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Definitioner  Definitioner  

1. I denne forordning forstås ved:  1. I denne forordning forstås ved:  

a) "programmering": tilrettelæggelsen, 

beslutningstagningen og fordelingen af de 

finansielle ressourcer i flere faser for over 

en flerårig periode at gennemføre en fælles 

indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 

at realisere EU-prioriteterne for udvikling 

af landdistrikterne  

a) "programmering": tilrettelæggelsen, 

beslutningstagningen og fordelingen af de 

finansielle ressourcer i flere faser for over 

en flerårig periode at gennemføre en fælles 

indsats fra Unionen og medlemsstaterne for 

at realisere EU-prioriteterne for udvikling 

af landdistrikterne  

b) "region": regional enhed svarende til 

niveau I eller II i nomenklaturen for 

regionale enheder NUTS-niveau I og II), jf. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

EF) nr. 1059/2003  

b) "region": regional enhed svarende til 

niveau I eller II i nomenklaturen for 

regionale enheder NUTS-niveau I og II), jf. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

EF) nr. 1059/2003  

c) "foranstaltning": et sæt operationer, der 

bidrager til en eller flere af EU-

prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne  

c) "foranstaltning": et sæt operationer, der 

bidrager til en eller flere af EU-

prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne  

d) operation": et projekt, en gruppe af 

projekter, en kontrakt, en ordning eller en 

anden aktion, som er udvalgt i henhold til 

kriterier, der er fastsat for det pågældende 

program for udvikling af landdistrikterne, 

og som gennemføres af en eller flere 

d) operation": et projekt, en gruppe af 

projekter, en kontrakt, en ordning eller en 

anden aktion, som er udvalgt i henhold til 

kriterier, der er fastsat for det pågældende 

program for udvikling af landdistrikterne, 

og som gennemføres af en eller flere 
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modtagere, hvorved det gøres muligt at nå 

én eller flere af EU-prioriteterne for 

udvikling af landdistrikterne  

modtagere, hvorved det gøres muligt at nå 

én eller flere af EU-prioriteterne for 

udvikling af landdistrikterne  

e) "modtager": en fysisk eller juridisk 

person eller anden enhed, i offentligt eller 

privat regi, med ansvar for at gennemføre 

operationer eller modtage støtte  

e) "modtager": en fysisk eller juridisk 

person eller anden enhed, i offentligt eller 

privat regi, med ansvar for at gennemføre 

operationer eller modtage støtte  

f) "overvågnings- og evalueringssystem": 

generelle regler, som er opstillet af 

Kommissionen og medlemsstaterne, og 

som indeholder et begrænset antal fælles 

indikatorer for udgangssituationen og den 

økonomiske styring af programmerne samt 

disses output, resultater og virkninger  

f) "overvågnings- og evalueringssystem": 

generelle regler, som er opstillet af 

Kommissionen og medlemsstaterne, og 

som indeholder et begrænset antal fælles 

indikatorer for udgangssituationen og den 

økonomiske styring af programmerne samt 

disses output, resultater og virkninger  

g) "lokal udviklingsstrategi": et kohærent 

sæt operationer til opfyldelse af lokale mål 

og behov, som bidrager til at opfylde EU-

prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne, som gennemføres i 

partnerskab på det relevante niveau  

g) "lokal udviklingsstrategi": et kohærent 

sæt operationer til opfyldelse af lokale mål 

og behov, som bidrager til at opfylde EU-

prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne, som gennemføres i 

partnerskab på det relevante niveau  

h) "støttesats": det samlede offentlige 

bidrag til en operation  

h) "støttesats": det samlede offentlige 

bidrag til en operation  

i) "offentlige udgifter": ethvert offentligt 

bidrag til finansiering af operationer, der 

hidrører fra statens budget, regionale og 

lokale myndigheders budgetter eller 

Unionens budget og lignende udgifter; 

ethvert bidrag til finansiering af 

operationer, der hidrører fra offentligretlige 

organer eller sammenslutninger af en eller 

flere regionale eller lokale myndigheder 

eller et eller flere offentligretlige organer i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2004/18/EF, betragtes som et 

offentligt bidrag  

i) "offentlige udgifter": ethvert offentligt 

bidrag til finansiering af operationer, der 

hidrører fra statens budget, regionale og 

lokale myndigheders budgetter eller 

Unionens budget og lignende udgifter; 

ethvert bidrag til finansiering af 

operationer, der hidrører fra offentligretlige 

organer eller sammenslutninger af en eller 

flere regionale eller lokale myndigheder 

eller et eller flere offentligretlige organer i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2004/18/EF, betragtes som et 

offentligt bidrag  

j) "mindre udviklede regioner": regioner, 

hvis bruttonationalprodukt (BNP) pr. 

indbygger er mindre end 75 % af det 

gennemsnitlige BNP i EU-27  

j) "mindre udviklede regioner": regioner, 

hvis bruttonationalprodukt (BNP) pr. 

indbygger er mindre end 75 % af det 

gennemsnitlige BNP i EU-27  

k) "mikrovirksomheder samt små og 

mellemstore virksomheder" (i det følgende 

benævnt "SMV'er"): mikrovirksomheder 

samt små og mellemstore virksomheder i 

henhold til definitionen i Kommissionens 

k) "mikrovirksomheder samt små og 

mellemstore virksomheder" (i det følgende 

benævnt "SMV'er"): mikrovirksomheder 

samt små og mellemstore virksomheder i 

henhold til definitionen i Kommissionens 
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henstilling 2003/261/EF
27

  henstilling 2003/261/EF
27

  

l) "transaktionsomkostninger": 

omkostninger knyttet til en forpligtelse, 

men ikke direkte knyttet til dens 

gennemførelse  

l) "transaktionsomkostninger": 

omkostninger knyttet til en forpligtelse, 

men ikke direkte knyttet til dens 

gennemførelse  

m) "udnyttet landbrugsareal" (i det 

følgende benævnt "ULA"): udnyttet 

landbrugsareal i henhold til 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

1200/2009 af 30. november 2009
28
 

m) "landbrugsareal": det samlede areal, 

der er udlagt som agerjord, permanente 

græsarealer eller permanente 

beplantninger, herunder beplantninger, 

der indgår i agro-skovbrug 

 ma) "agerjord": arealer, der dyrkes med 

henblik på produktion af afgrøder, eller 

arealer, der er til rådighed for produktion 

af afgrøder, men som ligger brak, 

herunder arealer, der er udtaget i henhold 

til artikel 22, 23 og 24 i forordning (EF) 

nr. 1257/1999, artikel 39 i forordning 

(EF) nr. 1698/2005 og artikel 29 i 

forordning (EU) […] [RDR], uanset om 

arealerne er arealer i væksthuse og under 

fast eller mobilt overdække 

 mb) "permanente beplantninger": 

afgrøder uden for omdriften, bortset fra 

permanente græsarealer, som dyrkes på 

arealerne i fem år eller længere og giver 

udbytte i flere år, herunder planteskoler 

og lavskov med kort omdriftstid 

 mc)"agro-skovbrug": et 

produktionssystem, hvor træer og kultur- 

eller græsningsplanter vokser sammen på 

eller i kanten af de samme jordlodder 

n) "økonomiske tab": ekstraomkostninger, 

som en landbruger påføres som følge af 

ekstraordinære foranstaltninger, 

landbrugeren træffer for at begrænse 

leverancerne til markedet eller omfattende 

produktionstab  

n) "økonomiske tab": ekstraomkostninger, 

som en landbruger påføres som følge af 

ekstraordinære foranstaltninger, 

landbrugeren træffer for at begrænse 

leverancerne til markedet eller omfattende 

produktionstab  

o) "ugunstige vejrforhold": vejrforhold, 

såsom frost, storme og haglbyger, is, 

kraftig regn eller alvorlig tørke, som kan 

henregnes under en naturkatastrofe  

o) "ugunstige vejrforhold": vejrforhold, 

såsom frost, storme og haglbyger, is, 

kraftig regn eller alvorlig tørke, som kan 

henregnes under en naturkatastrofe  

p) "dyresygdomme": sygdomme, der er 

opført på den liste over dyresygdomme, 

som Verdensorganisationen for 

p) "dyresygdomme": sygdomme, der er 

opført på den liste over dyresygdomme, 

som Verdensorganisationen for 
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Dyresundhed har udarbejdet, eller i bilaget 

til Rådets beslutning 90/424/EØF  

Dyresundhed har udarbejdet, eller i bilaget 

til Rådets beslutning 90/424/EØF  

q) "miljøhændelse": en specifik forekomst 

af forurening, forgiftning eller forringelse 

af miljøkvaliteten i forbindelse med en 

specifik hændelse og af begrænset 

geografisk omfang, dog ikke generelle 

miljørisici, der ikke er forbundet med en 

specifik hændelse som f.eks. 

klimaforandringer eller luftforurening.  

q) "miljøhændelse": en specifik forekomst 

af forurening, forgiftning eller forringelse 

af miljøkvaliteten i forbindelse med en 

specifik hændelse og af begrænset 

geografisk omfang, dog ikke generelle 

miljørisici, der ikke er forbundet med en 

specifik hændelse som f.eks. 

klimaforandringer eller luftforurening.  

r) "naturkatastrofe": en naturligt 

forekommende hændelse af biotisk eller 

abiotisk art, som fører til betydelige 

forstyrrelser i 

landbrugsproduktionssystemer og 

skovstrukturer og på sigt forårsager 

betydelig økonomisk skade for landbrugs- 

og skovbrugssektorerne  

r) "naturkatastrofe": en naturligt 

forekommende hændelse af biotisk eller 

abiotisk art, som fører til betydelige 

forstyrrelser i 

landbrugsproduktionssystemer og 

skovstrukturer og på sigt forårsager 

betydelig økonomisk skade for landbrugs- 

og skovbrugssektorerne  

s) "katastrofal hændelse": en uforudset 

hændelse af biotisk eller abiotisk art 

forårsaget af menneskelig aktivitet, som 

fører til betydelige forstyrrelser i 

landbrugsproduktionssystemer og 

skovstrukturer og på sigt forårsager 

betydelig økonomisk skade for landbrugs- 

og skovbrugssektorerne  

s) "katastrofal hændelse": en uforudset 

hændelse af biotisk eller abiotisk art 

forårsaget af menneskelig aktivitet, som 

fører til betydelige forstyrrelser i 

landbrugsproduktionssystemer og 

skovstrukturer og på sigt forårsager 

betydelig økonomisk skade for landbrugs- 

og skovbrugssektorerne  

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 

med et begrænset antal økonomiske 

aktører, der beskæftiger sig med 

samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 

nære geografiske og sociale forbindelser 

mellem producenter og forbrugere.  

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 

med et begrænset antal økonomiske 

aktører, der beskæftiger sig med 

samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 

nære geografiske og sociale forbindelser 

mellem producenter og forbrugere.  

u) "ung landbruger": landbruger, som er 

under 40 år på det tidspunkt, hvor 

ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 

faglige kvalifikationer og kompetencer, og 

som for første gang etablerer sig på en 

landbrugsbedrift som driftsleder  

u) "ung landbruger": landbruger, som er 

under 40 år på det tidspunkt, hvor 

ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 

faglige kvalifikationer og kompetencer, og 

som for første gang etablerer sig på en 

landbrugsbedrift som driftsleder  

 ua) "ny landbruger": en landbruger, der 

har tilstrækkelige faglige kvalifikationer 

og kompetencer, og som for første gang 

etablerer sig på en landbrugsbedrift som 

bedriftsleder  

v) "fuldført operation": en operation, der er 

fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og 

v) "fuldført operation": en operation, der er 

fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og 
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for hvilken alle betalinger er blevet 

foretaget af støttemodtagerne, og det 

modsvarende offentlige bidrag er blevet 

betalt til støttemodtagerne  

for hvilken alle betalinger er blevet 

foretaget af støttemodtagerne, og det 

modsvarende offentlige bidrag er blevet 

betalt til støttemodtagerne  

w) "tematiske mål": de tematiske mål, der 

er defineret i artikel 9 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. [CSF/2012]  

w) "tematiske mål": de tematiske mål, der 

er defineret i artikel 9 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. [CSF/2012]  

x) "fælles strategisk ramme" (i det følgende 

benævnt "FSR"): den fælles strategiske 

ramme, der henvises til i artikel 10 i 

forordning (EU) nr. [CSF/2010].  

x) "fælles strategisk ramme" (i det følgende 

benævnt "FSR"): den fælles strategiske 

ramme, der henvises til i artikel 10 i 

forordning (EU) nr. [CSF/2010].  

Or. fr 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Inden for de overordnede rammer af den 

fælles landbrugspolitik bidrager støtte til 

udvikling af landdistrikterne til at opfylde 

følgende mål:  

Inden for de overordnede rammer af den 

fælles landbrugspolitik bidrager støtte til 

udvikling af landdistrikterne til at opfylde 

følgende mål:  

1) landbrugets konkurrenceevne  1) landbrugsbedrifternes levedygtighed  

 1a) fremme og valorisering af små og 

mellemstore landbrug, kooperativer og 

familielandbrug samt bekæmpelse af den 

økonomiske og sociale nedgang i og 

afvandringen fra landdistrikterne 

2) bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer og klimatiltag 

2) bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer, foranstaltninger til 

nedbringelse af den globale opvarmning 

3) en afbalanceret territorial udvikling af 

landdistrikterne.  

3) en afbalanceret territorial udvikling af 

landdistrikterne.  

 3a) skabelse og bevarelse af 

arbejdspladser i landområderne. 

Or. fr 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-prioriteter for udvikling af 

landdistrikterne  

EU-prioriteter for udvikling af 

landdistrikterne  

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af 

landdistrikterne, som bidrager til Europa 

2020-strategien for intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst, forfølges gennem 

følgende seks EU-prioriteter for udvikling 

af landdistrikterne, der refererer til de 

relevante tematiske mål i FSR:  

Virkeliggørelsen af målene for udvikling af 

landdistrikterne forfølges gennem følgende 

seks EU-prioriteter for udvikling af 

landdistrikterne, der refererer til de 

relevante tematiske mål i FSR:  

1) fremme af vidensoverførsel og 

innovation inden for landbrug, skovbrug og 

landdistrikter med fokus på følgende 

områder:  

1) fremme af vidensoverførsel og 

innovation inden for landbrug, skovbrug og 

landdistrikter med fokus på følgende 

områder:  

a) fremme af innovation og vidensbasen i 

landdistrikterne  

a) fremme af innovation og vidensbasen i 

landdistrikterne  

b) styrkelse af forbindelserne mellem 

landbrug og skovbrug samt forskning og 

innovation  

b) styrkelse af forbindelserne mellem 

landbrug og skovbrug samt forskning og 

innovation  

c) fremme af livslang læring og 

erhvervsuddannelse inden for landbrug og 

skovbrug  

c) fremme af livslang læring og 

erhvervsuddannelse inden for landbrug og 

skovbrug  

 ca) investering i de lokale infrastrukturer 

og styrkelse heraf inden for offentlig 

transport, vandforsyning og -rensning og 
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grundlæggende tjenesteydelser af almen 

interesse, der er tilgængelige og af høj 

kvalitet - især inden for primær 

sundhedspleje herunder sundhedsfremme 

og sygdomsforebyggelse), uddannelse og 

børnepasning, bolig og beskæftigelse 

 cb) forbedring af de sociale vilkår og 

arbejdsvilkårene for de mest sårbare 

sektorer og de grupper, der er hårdest 

ramt af ubalancer i sektoren, såsom 

ansatte og især vikarer 

2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle 

typer landbrug og forøgelse af 

bedrifternes levedygtighed med fokus på 

følgende områder:  

2) styrkelse af familielandbrugenes og 

kooperativernes levedygtighed med fokus 

på følgende områder  

a) lettelse af omstruktureringen af 

bedrifter, der står over for store strukturelle 

problemer, navnlig bedrifter med en lav 

grad af markedsdeltagelse, 

markedsorienterede bedrifter i bestemte 

sektorer og landbrug med behov for 

diversificering af landbruget  

a) lettelse af omstruktureringen af 

bedrifter, der står over for store strukturelle 

problemer, navnlig bedrifter med en lav 

grad af markedsdeltagelse, 

markedsorienterede bedrifter i bestemte 

sektorer og landbrug med behov for 

diversificering af landbruget  

b) fremme af generationsfornyelsen i 

landbruget  

b) fremme af generationsfornyelsen i 

landbruget  

3) fremme af fødevarekædens organisation 

og risikostyring i landbruget med fokus på 

følgende områder:  

3) fremme af fødevarekædens organisation 

og risikostyring i landbruget med fokus på 

følgende områder:  

a) bedre integrering af primærproducenter i 

fødevarekæden ved hjælp af 

kvalitetsordninger, fremme på lokale 

markeder og korte forsyningskredsløb, 

producentorganisationer og 

brancheorganisationer  

a) bedre integrering af primærproducenter i 

fødevarekæden ved hjælp af 

kvalitetsordninger, fremme på lokale 

markeder og korte forsyningskredsløb, 

producentorganisationer og 

brancheorganisationer  

b) støtte til bedriftsrisikostyring  b) støtte til bedriftsrisikostyring  

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 

økosystemer, som er afhængige af 

landbruget og skovbruget, med fokus på 

følgende områder:  

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 

økosystemer, som er afhængige af 

landbruget og skovbruget, med fokus på 

følgende områder:  

a) genopretning og bevarelse af 

biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 

og inden for landbrug af høj naturværdi, og 

af de europæiske landskaber  

a) genopretning og bevarelse af 

biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 

og inden for landbrug af høj naturværdi, og 

af de europæiske landskaber  

b) bedre vandforvaltning  b) bedre vandforvaltning  
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c) bedre forvaltning af jordbunden  c) bedre forvaltning af jordbunden  

5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte 

til overgangen til en klimaresistent 

lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 

fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 

på følgende områder:  

5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte 

til overgangen til en klimaresistent 

lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 

fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 

på følgende områder:  

a) effektivitetsforbedringer i vandforbruget 

i landbruget  

a) udvikling af et rationelt vandforbrug i 

landbruget og udvikling af afgrøder og 

produktionsmetoder, som kræver mindre 

vand og færre hjælpestoffer  

b) effektivitetsforbedringer i 

energiforbruget i landbruget og inden for 

forarbejdning af fødevarer  

b) udvikling af landbrugssystemer og 

systemer for forarbejdning af fødevarer, 

der er mindre afhængige af fossil energi  

c) lettere levering og brug af vedvarende 

energikilder, biprodukter, affald, 

restprodukter og andre non-food-

råmaterialer til bioøkonomi  

c) lettere levering og brug af vedvarende 

energikilder, biprodukter, affald, 

restprodukter og andre non-food-

råmaterialer til bioøkonomi  

d) reduktion af udledningen af 

nitrogenoxid og methanemissioner fra 

landbruget  

d) reduktion af udledningen af 

nitrogenoxid og methanemissioner fra 

landbruget  

e) fremme af kulstofbinding inden for 

landbrug og skovbrug  

e) fremme af kulstofbinding inden for 

landbrug og skovbrug  

6) fremme af social integration, 

fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 

udvikling i landdistrikterne med fokus på 

følgende områder:  

6) fremme af social integration, 

fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 

udvikling i landdistrikterne med fokus på 

følgende områder:  

a) fremme af diversificering, oprettelse af 

nye små virksomheder og jobskabelse  

a) fremme af diversificering, oprettelse af 

nye små virksomheder og jobskabelse  

b) fremme af lokaludvikling i landdistrikter  b) fremme af lokaludvikling i landdistrikter  

c) forbedring af adgangen til, brugen af og 

kvaliteten af informations- og 

kommunikationsteknologi ikt) i 

landdistrikter.  

c) forbedring af adgangen til, brugen af og 

kvaliteten af informations- og 

kommunikationsteknologi ikt) i 

landdistrikter.  

Alle prioriteter skal bidrage til de 

tværgående mål for innovation, miljø og 

afbødning og tilpasning til 

klimaforandringer.  

Alle prioriteter skal bidrage til de 

tværgående mål for innovation, miljø og 

afbødning og tilpasning til 

klimaforandringer.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Ændringsforslag  160 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

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

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tematiske delprogrammer  Tematiske delprogrammer  

1.  1.  

Medlemsstaterne kan i deres programmer 

for udvikling af landdistrikterne inkludere 

tematiske delprogrammer, som bidrager til 

EU-prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne, og som har til formål at 

opfylde specifikke identificerede behov, 

navnlig vedrørende:  

Medlemsstaterne kan i deres programmer 

for udvikling af landdistrikterne inkludere 

tematiske delprogrammer, som bidrager til 

EU-prioriteterne for udvikling af 

landdistrikterne, og som har til formål at 

opfylde specifikke identificerede behov, 

navnlig vedrørende:  

a) unge landbrugere  a) unge landbrugere  

b) små bedrifter som omhandlet i 

artikel 20, stk. 2, tredje afsnit  

b) små bedrifter som omhandlet i 

artikel 20, stk. 2, tredje afsnit  

 ba) støtte til lokale markeder 

c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2  c) bjergområder, jf. artikel 33, stk. 2  

 ca) bekæmpelse af fattigdom og social 

udelukkelse i landdistrikterne 

d) korte forsyningskæder.  d) korte forsyningskæder.  

En vejledende liste over foranstaltninger og 

typer af operationer af særlig relevans for 

hvert tematisk delprogram er anført i 

bilag III.  

En vejledende liste over foranstaltninger og 

typer af operationer af særlig relevans for 

hvert tematisk delprogram er anført i 

bilag III.  

2. Tematiske delprogrammer kan også 2. Tematiske delprogrammer kan også 
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imødegå specifikke behov i forbindelse 

med omstruktureringen af 

landbrugssektoren med en betydelig 

indvirkning på udviklingen i et bestemt 

landdistrikt.  

imødegå specifikke behov i forbindelse 

med omstruktureringen af 

landbrugssektoren med en betydelig 

indvirkning på udviklingen i et bestemt 

landdistrikt.  

3. De støttesatser, der er fastsat i bilag I, 

kan forhøjes med 10 procentpoint for 

operationer, der støttes inden for rammerne 

af tematiske delprogrammer vedrørende 

små bedrifter og korte forsyningskæder. 

Når det drejer sig om unge landbrugere og 

bjergområder, kan de maksimale 

støttesatser forhøjes i overensstemmelse 

med bilag I. Den maksimale samlede 

støttesats må imidlertid ikke overstige 

90 %.  

3. De støttesatser, der er fastsat i bilag I, 

kan forhøjes med 20 procentpoint for 

operationer, der støttes inden for rammerne 

af tematiske delprogrammer vedrørende 

små bedrifter og korte forsyningskæder. 

Når det drejer sig om unge landbrugere og 

bjergområder, kan de maksimale 

støttesatser forhøjes i overensstemmelse 

med bilag I. Den maksimale samlede 

støttesats må imidlertid ikke overstige 

90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Ændringsforslag  161 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, 

Kyriacos Triantaphyllides 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

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

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – litra b a nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) støtte til den økonomiske aktivitet, der 

er berørt af sådanne skader, indtil den 

kan fortsætte på et uafhængigt grundlag. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Ændringsforslag  162 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Jacky Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

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

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) investeringer i etablering, forbedring 

eller udvidelse af lokale grundlæggende 

tjenesteydelser til befolkningen i 

landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 

og den dertil knyttede infrastruktur 

d) investeringer i etablering, forbedring, 

opretholdelse eller udvidelse af lokale 

grundlæggende tjenesteydelser af almen 

interesse for befolkningen i 

landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 

og den dertil knyttede infrastruktur, 

navnlig inden for primære 

sundhedsydelser (herunder 

sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse), uddannelse 

(herunder strukturer såsom vuggestuer og 

børnehaver), boliger og beskæftigelse 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Ændringsforslag  163 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Marisa Matias, Jacky Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

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

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 37 udgår 

Risikostyring  

1. Støtte under denne foranstaltning 

omfatter: 

 

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 

til landbrugerne, til præmier til forsikring 

af afgrøder, dyr og planter mod 

økonomiske tab som følge af ugunstige 

vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 

eller skadedyrsangreb 

 

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 

betaling af finansiel kompensation til 

landbrugere for økonomiske tab som følge 

af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 

eller en miljøhændelse 

 

c) et redskab til indkomststabilisering i 

form af finansielle bidrag til gensidige 

fonde, som yder kompensation til 

landbrugere, som oplever en alvorlig 

tilbagegang i deres indkomst. 

 

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 

litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 

ordning, som medlemsstaten har godkendt 

i henhold til sin nationale ret, og som 

 



 

AM\929568DA.doc  PE503.602v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

giver de tilsluttede landbrugere mulighed 

for at forsikre sig selv, hvorved der ydes 

kompensation til de tilsluttede 

landbrugere, der rammes af økonomiske 

tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller 

plantesygdom eller en miljøhændelse eller 

er udsat for et voldsomt fald i deres 

indkomst. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

overkompensation som følge af 

kombinationen af denne foranstaltning 

med andre nationale støtteinstrumenter 

eller EU-støtteinstrumenter eller private 

forsikringsordninger undgås. Direkte 

indkomststøtte, som modtages under Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen
36

 (i det følgende benævnt 

"EGF"), tages også i betragtning ved 

vurderingen af landbrugeres 

indkomstniveauer. 

 

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 90 

vedrørende minimums- og 

maksimumsløbetiden for de kommercielle 

lån til gensidige fonde, der er omhandlet i 

artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, 

stk. 4. 

 

__________________  

36
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning EU) nr. […] af […] om Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen 2014 - 2020), EUT L […] 

af […], s. […]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Ændringsforslag  164 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

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

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 38 udgår 

Afgrøde- dyre- og planteforsikring  

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 

artikel 37, stk. 1, litra a), for 

forsikringskontrakter, der dækker 

ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 

plantesygdom eller et skadedyrsangreb 

eller en foranstaltning vedtaget i 

overensstemmelse med direktiv 

2009/29/EF med henblik på at udrydde 

eller kontrollere en plantesygdom eller et 

skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 

30 % af landbrugerens gennemsnitlige 

årlige produktion i den foregående 

treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 

baseret på den foregående femårsperiode, 

idet det bedste og det dårligste år ikke 

medregnes. 

 

2.  

Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en 

dyre- eller plantesygdom eller et 

skadedyrsangreb skal være officielt 

anerkendt af den kompetente myndighed i 

den pågældende medlemsstat. 
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Medlemsstaterne kan, hvor det er 

hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 

kriterier for, hvordan en sådan officiel 

anerkendelse anses for givet. 

 

3.  

Betalingerne fra forsikringen må ikke 

udligne mere end de samlede udgifter til 

erstatning for de tab, der er nævnt i 

stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 

knyttet til noget krav om eller nogen 

angivelse af arten eller størrelsen af den 

fremtidige produktion. 

 

Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 

af den præmie, der er berettiget til støtte, 

ved at anvende passende lofter. 

 

4. Støtten må ikke overstige den øvre 

grænse, der er fastsat i bilag I. 

 

Or. fr 

 

 

 


