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Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) I den fælles landbrugspolitik bør der 

i overensstemmelse med artikel 208 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) tages hensyn til 

målsætningerne om 

udviklingssamarbejde, herunder de af FN 

og andre internationale organisationer 

godkendte målsætninger. 

Foranstaltninger truffet i medfør af denne 

forordning bør ikke bringe 

fødevareproduktionskapaciteten og den 

langsigtede fødevaresikkerhed for 

udviklingslandene i fare, navnlig de 

mindst udviklede lande (LCD'erne), og de 

bør bidrage til at nå EU's forpligtelser 

vedrørende modvirkning af 

klimaændringerne. 

Or. en 

(Dette er ændringsforslag 1 fra DEVE's udtalelse) 
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Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 

arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 

træer med ekstensivt landbrug på samme 

areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 

plantes pr. ha, fastsættes af 

medlemsstaterne under hensyn til lokale 

pedo-klimatiske forhold, træarterne og 

behovet for at sikre anvendelse af jorden til 

landbrugsformål. 

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 

arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 

træer sammen med landbrug på samme 

areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 

plantes pr. ha, fastsættes af 

medlemsstaterne under hensyn til lokale 

pedo-klimatiske forhold, træarterne og 

behovet for at sikre anvendelse af jorden til 

landbrugsformål. 

Or. en 

Begrundelse 

Skovlandbrug bør ikke være begrænset til ekstensivt landbrug. 
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Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 

økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 

nye virksomheder eller nye investeringer i 

ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 

afgørende for udviklingen og 

konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 

bedrifts- og 

erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 

unge landbrugeres etablering og den 

strukturelle tilpasning af deres bedrifter 

efter den første etablering, diversificering 

af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 

aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 

ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 

landdistrikterne. Udvikling af små 

landbrugsbedrifter, som er potentielt 

økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 

For at sikre levedygtigheden af nye 

økonomiske aktiviteter, der støttes under 

denne foranstaltning, bør støtten gøres 

betinget af, at der forevises en 

forretningsplan. Støtte til 

virksomhedsetablering bør kun omfatte den 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 

økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 

nye virksomheder eller nye investeringer i 

ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 

afgørende for udviklingen og 

konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 

bedrifts- og 

erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 

unge landbrugeres etablering og den 

strukturelle tilpasning af deres bedrifter 

efter den første etablering, diversificering 

af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 

aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 

ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 

landdistrikterne. Udvikling af små 

landbrugsbedrifter, som er potentielt 

økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 

For at sikre levedygtigheden af nye 

økonomiske aktiviteter, der støttes under 

denne foranstaltning, bør støtten gøres 

betinget af, at der forevises en 

forretningsplan. Støtte til 

virksomhedsetablering bør kun omfatte den 



 

AM\929594DA.doc  PE503.602v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

indledende periode og ikke blive 

driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 

vælger at yde støtte i rater, skal disse være 

for en periode på ikke over fem år. 

Desuden bør der for at anspore 

omstruktureringen af landbrugssektoren 

ydes støtte i form af årlige betalinger til 

landbrugere, der deltager i den ordning 

for små landbrugere, der er oprettet ved 

afsnit V i forordning (EU) nr. DP/2012, 

hvis de forpligter sig til at overdrage hele 

deres bedrift og de dertil svarende 

betalingsrettigheder til en anden 

landbruger, som ikke deltager i nævnte 

ordning. 

indledende periode og ikke blive 

driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 

vælger at yde støtte i rater, skal disse være 

for en periode på ikke over fem år. 

Or. en 
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Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 
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Forslag til forordning 

Betragtning 35 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (35a) Landbrugsviden, 

landbrugsvidenskab og 

landbrugsteknologi bør bidrage til 

landbrugets multifunktionalitet, 

understøtte landbrugs- og 

fødevaresystemers mangfoldighed, 

opretholde biodiversitet, bevare 

naturressourcer, forbedre 

indtjeningsmulighederne i 

landdistrikterne, herunder øge 

diversificeringen på små landbrug, og 

begrænse landbrugsaktiviteters negative 

indvirkninger på mennesker og på miljøet 

mest muligt. 

Or. en 

 

 


