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6.3.2013 B7-0081/180 

Ændringsforslag  180 

Alyn Smith 

for Verts/ALE-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 endelig/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Lokale aktionsgrupper omfatter også 

eksisterende Leader-grupper, som 

allerede er kvalificeret i henhold til 

Leader II
1
 eller Leader+

2
 eller artikel 62 i 

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 

(ELFUL)
3
, forudsat de opfylder alle de 

krav, der er fastsat i artikel 28, 29 og 30 i 

forordningen [CPR] 

 ______________ 

 1 
Kommissionens meddelelse til 

medlemsstaterne om retningslinjerne for 

de globaltilskud eller integrerede 

operationelle programmer, med henblik 

på hvilke medlemsstaterne opfordres til at 

indgive støtteansøgninger i forbindelse 

med et EU-initiativ for udvikling af 

landdistrikterne (Leader II) (EFT C 180 

af 1.7.1994, s. 48). 

 2
 Meddelelse fra Kommissionen til 

medlemsstaterne af 14. april 2000 om 

retningslinjer for EU-initiativet 

vedrørende udvikling af landdistrikterne 

(Leader+) (EFT C 139 af 18.5.2000, s. 5). 

Meddelelsen som senest ændret ved 

meddelelse fra Kommissionen om 

ændring af meddelelsen til 
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medlemsstaterne af 14. april 2000 om 

retningslinjerne for EU-initiativet 

vedrørende udvikling af landdistrikterne 

(Leader+) (EUT C 294 af 4.12.2003, 

s. 11). 

 3
 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 

20. september 2005 om støtte til udvikling 

af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Ændringsforslag  181 

Alyn Smith 

for Verts/ALE-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 endelig/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. For så vidt angår udgifter er 

momsbeløb støtteberettigede, når de ikke 

kan blive tilbagebetalt i henhold til 

national momslovgivning. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Ændringsforslag  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski m.fl. 

 

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 endelig/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 7 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Mindst 25 % af ELFUL's samlede 

bidrag til programmet for udvikling af 

landdistrikterne forbeholdes 

foranstaltninger som omhandlet i artikel 

18, stk. 1, litra d), artikel 22, 29, 30, 31, 32 

og 35. 

Or. en 

Begrundelse 

Anvendelsesområdet for den foranstaltning, som er omhandlet i artikel 65, stk. 7, i det af 

ordføreren foreslåede udkast til kompromisændringsforslag bør udvides til at omfatte alle 

foranstaltninger med positiv indvirkning på bekæmpelsen af klimaændringerne og på 

arealforvaltning, nemlig betalinger til investeringsstøtte, som bidrager til at nå disse mål, 

foranstaltninger i områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger, 

skovbrugsforanstaltninger og betalinger til Natura 2000-områder samt betalinger vedrørende 

gennemførelse af vandrammedirektivet. Det er specielt vigtigt i forbindelse med resultaterne 

af forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme og nedskæringer i den fælles 

landbrugspolitiks anden søjle. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Ændringsforslag  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski m.fl. 

 

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 endelig/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 70 – stk. -1 (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Støttemodtagere, herunder lokale 

aktionsgrupper, kan anmode om 

udbetaling af et forskud på op til 50 % af 

den offentlige støtte, såfremt denne 

mulighed er medtaget i programmet for 

udvikling af landdistrikter. 

Or. en 

Begrundelse 

Inden for rammerne af programmet for udvikling af landdistrikter er det muligt at gennemføre 

såvel investeringsoperationer som ikke-investeringsoperationer (uddannelse, 

rådgivningsservice, oplysningskampagner og salgsfremstød, samarbejde), og derfor er det 

uberettiget kun at indføre forskudsbetalinger i forbindelse med investeringsoperationer, og 

det vil medføre ulige behandling af støttemodtagere under programmet for udvikling af 

landdistrikter. For at regulere forskudsbetalingerne på den mest gennemsigtige måde foreslår 

vi at samle alle bestemmelser om dette emne i artikel 70. 

 

 


