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Ændringsforslag 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger, og som påviseligt 
ikke har skadelige virkninger på miljøet 
eller bidrager til miljøforurenende 
aktiviteter. Støtte til skovbrugssektoren 
ydes i henhold til en skovforvaltningsplan 
eller et lignende instrument.

Or. de

Ændringsforslag 1138
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer foretaget af 
egentlige landbrugere som defineret i 
artikel 4, stk. 1, litra d), der bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

Or. it

Ændringsforslag 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger, hvis de ikke 
påvirker miljøet. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

Or. en

Ændringsforslag 1140
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle, herunder ikkeproduktive,
investeringer, der bidrager til opfyldelsen 
af de i artikel 6 omhandlede specifikke 
målsætninger. Støtte til skovbrugssektoren 
ydes i henhold til en skovforvaltningsplan 
eller et lignende instrument.

Or. en

Ændringsforslag 1141
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

2. Materielle og/eller immaterielle 
investeringer, der bidrager til opfyldelsen 
af de i artikel 6 omhandlede specifikke 
målsætninger. Støtte til skovbrugssektoren 
ydes i henhold til skovforvaltningsplaner, 
der er målrettet plantning af skove, der er 
hjemhørende i medlemsstaterne, og 
praksissen med løbende dækning.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte biodiversiteten er det vigtigt, at de skove, der plantes, er hjemhørende i 
landene.

Ændringsforslag 1142
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ikkeproduktive investeringer kan 
omfatte:

a) immaterielle undersøgelser og 
investeringer, der er forbundet med 
bevarelse, genoprettelse og opgradering af 
kultur- og naturarven i landsbyer, 
landskaber og steder med høj naturværdi, 
herunder relaterede socioøkonomiske 
aspekter, samt miljøbevidsthedstiltag

b) udarbejdelse og ajourføring af planer 
for udviklingen af kommuner og 
landsbyer i landdistrikterne og deres 
grundlæggende serviceydelser og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder 
af høj naturværdi

c) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
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eller andre anlæg beliggende inden for 
eller tæt på småsamfund, med henblik på 
at forbedre livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

Or. en

Begrundelse

Den nye fælles landbrugspolitik har udeladt artikel 20 om basale tjenester og 
landsbyfornyelse i landdistrikter og medtaget den i denne generelle artikel om investeringer. 
Det er vigtigt at bevare nogle af de grundlæggende elementer i denne artikel, især med 
hensyn til miljøet.

Ændringsforslag 1143
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ikkeproduktive investeringer kan 
omfatte: i) immaterielle undersøgelser og 
investeringer, der er forbundet med 
bevarelse, genoprettelse og opgradering af 
kultur- og naturarven i landsbyer, 
landskaber og steder med høj naturværdi, 
herunder relaterede socioøkonomiske 
aspekter, samt miljøbevidsthedstiltag, ii) 
udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner og landsbyer i 
landdistrikterne og deres grundlæggende 
serviceydelser og af beskyttelses- og 
forvaltningsplaner for Natura 2000-
områder og andre områder af høj 
naturværdi med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

Or. en

Ændringsforslag 1144
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan kun yde støtte til 
investeringer i infrastruktur på 
landbrugsbedrifter, der samtidig udviser 
positive resultater med hensyn til de i 
artikel 6 i denne forordning omhandlede 
målsætninger om miljø, klima og 
biodiversitet på den ene side og 
landbrugsbedriftens erhvervssituation på 
den anden side. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag (artikel 92) opfordrer til at være mere ambitiøs med hensyn til klima-
og miljørelaterede målsætninger. Sikring af, at investeringer i fysiske aktiver, som på 
nuværende tidspunkt er årsag til næsten 23 % af udgifterne til udvikling af landdistrikter, 
bidrager til at opfylde disse mål, er et konkret bidrag med henblik på at gøre artikel 92 til en 
realitet.

Ændringsforslag 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder en liste 
over ikkestøtteberettigede investeringer og 
udgiftskategorier, der mindst indeholder
følgende:

3. Ikkestøtteberettigede investeringer og 
udgiftskategorier er følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 1146
Paul Brannen
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Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) investeringer i vedvarende energi, 
hvor rapporten om bæredygtig bioenergi, 
nærmere bestemt vurderingen af 
råstoftilgængelighed som en obligatorisk 
del af den, viser, at den mest effektive 
brug af biomasse, især træbiomasse, i 
overensstemmelse med princippet om 
kaskadeanvendelse kan undergraves

Or. en

Ændringsforslag 1147
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) køb af jord med undtagelse af køb af 
jord med henblik på miljøbevarelse eller 
jord købt af unge landbrugere ved brug af 
finansielle instrumenter

c) køb af jord

Or. en

Begrundelse

Køb af jord uanset begrundelse skal udelades.

Ændringsforslag 1148
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) køb af jord med undtagelse af køb af 
jord med henblik på miljøbevarelse eller 

c) køb af jord med undtagelse af køb af 
jord med henblik på miljøbevarelse, køb af 
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jord købt af unge landbrugere ved brug af 
finansielle instrumenter

jord, der ikke er bebygget, og jord, der er 
bebygget med op til 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den 
pågældende foranstaltning, eller jord købt 
ved brug af finansielle instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser; dyr, som anvendes i stedet for 
maskiner i uvejsomt terræn til 
landskabspleje eller beskyttelse mod store 
rovfugle, er ligeledes undtaget

Or. de

Ændringsforslag 1150
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser
og til genindsætning af mistet kvæg som 
følge af rovdyrangreb
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Or. es

Ændringsforslag 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser
eller erstatning af dyr, der er mistet pga. 
angreb fra store rovdyr 

Or. en

Ændringsforslag 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser, beskyttelse af besætninger mod 
rovdyr

Or. fr

Ændringsforslag 1153
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser, beskyttelse af besætninger mod 
rovdyr

Or. fr

Ændringsforslag 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med
henblik på beskyttelse af dyr mod 
prædation eller med det formål at 
genoprette land- eller skovbrugspotentialet 
efter en naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser

Or. en

Ændringsforslag 1155
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) renter af gæld med undtagelse af 
tilskud, der gives i form af 
rentegodtgørelse eller tilskud til 
garantigebyrer

e) renter af gæld

Or. en
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Ændringsforslag 1156
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan, 
medmindre investeringerne:

i. betyder en potentiel vandbesparelse på 
mellem 10 % og 25 % og indgår i en 
moderniseringsplan for vanding, og at 
den offentlige finansiering er betinget af 
tilbagebetaling i forhold til den opnåede 
vandbesparelse

ii) gør det muligt at sikre 
landbrugsproduktionen i områder med 
under 500 mm regn om året

iii) udelukkende påvirker 
energieffektiviteten eller udviklingen af 
aktioner, som har indvirkning på 
forvaltningen af det eksisterende udbud, 
opførelsen af et reservoir eller brugen af 
genvundet vand, som ikke berører et 
grundvandsområde eller et område med 
overfladevand

Or. es

Ændringsforslag 1157
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan, eller 
kunstvandingsordninger uden 
vandmåling eller 
kunstvandingsordninger, der ikke 
gennemfører avanceret og effektiv 
beskyttelse mod jorderosion eller ikke 
øger humusniveauerne og opbygningen af 
muldlag

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har forenklet reglerne fra den tidligere forordning vedrørende udvikling af 
landdistrikter drastisk i dens nuværende forslag. Eftersom klimaændringerne tager til i fart, 
og vi netop har været vidne til de varmeste og mest tørre somre nogensinde, er det dog vigtigt 
at være ekstremt forsigtig med hensyn til brugen af vand. Vi genindfører forpligtelser til at 
måle vandforbrug i henhold til eksisterende regler og tilføjer forpligtelser til at beskytte 
muldlag og opbygge humus for at øge den kunstvandede jords kapacitet til at binde vand.

Ændringsforslag 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke
fører til en nettoreduktion af 
vandforbruget til kunstvanding i 
indvindingsområdet, og som ikke er i 
overensstemmelse med opfyldelse af målet 
om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder investeringer, som 
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er forbundet med udvidelse af 
kunstvandingen og/eller større risiko for 
diffus forurening, navnlig hvis der er tale 
om vandområder, hvis status er fastslået 
som mindre god end god i den relevante 
vandområdeplan

Or. de

Ændringsforslag 1159
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan, 
medmindre investeringen resulterer i 
bedre vandforvaltning og bevarelse af 
vandressourcer

Or. en

Ændringsforslag 1160
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 

f) investeringer i kunstvanding og 
dræning, som ikke er i overensstemmelse 
med opfyldelse af målet om god tilstand i 
vandområder som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, herunder 
udvidelsen af kunstvanding, der påvirker 
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hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

vandområder, hvis status er fastslået som 
mindre end god i den relevante 
vandområdeplan, medmindre 
investeringerne bidrager til en effektiv 
vandbesparelse

Or. es

Ændringsforslag 1161
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke
beviseligt er forbundet med en reduceret 
risiko for tørke og er i overensstemmelse 
med opfyldelse af målet om god tilstand i 
vandområder som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, herunder 
udvidelsen af kunstvanding, der påvirker 
vandområder, hvis status er fastslået som 
mindre end god i den relevante 
vandområdeplan

Or. cs

Ændringsforslag 1162
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end 
god i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om en god vandtilstand som 
defineret i direktiv 2000/60/EF af årsager 
i tilknytning til vandmængden, 
medmindre de er forenelige med 
principperne i artikel 4, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF
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Or. fr

Ændringsforslag 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end 
god i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som ikke er 
i overensstemmelse med opfyldelse af 
målet om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i direktiv 2000/60/EF, af 
årsager, der vedrører mængden af vand, 
medmindre de er forenelige med de i
artikel 4, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF
beskrevne principper

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at foreslå et alternativ til Kommissionens forslag om 
at gøre visse investeringer i kunstvanding støtteberettigede, hvis de er forenelige med de i 
artikel 4, stk. 7, i vandrammedirektivet beskrevne principper.

Ændringsforslag 1164
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier, og som er i 
modstrid med forpligtigelserne, der er 
fastsat i den lovgivning, der er opført i 
bilag XI

Or. es
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Ændringsforslag 1165
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, navnlig til 
husdyrbrug, der ikke er en del af de lokale 
udviklingsstrategier

Or. en

Ændringsforslag 1166
Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) investeringer i skovrejsning, der ikke er 
i overensstemmelse med klima- og
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov

h) investeringer i infrastrukturer, som 
fører til øgede belægningsgrader for dyr,
der anvendes i fødevareproduktionen, og 
som ikke er i overensstemmelse med
anbefalingerne om støtte til god 
dyrevelfærd og dyresundhed med henblik 
på at reducere antimikrobiel brug og
principperne i Rådets direktiv 98/58/EF 
om beskyttelse af dyr, der holdes til 
landbrugsformål, navnlig husning, 
fodring, vanding og pasning, som skal 
være afpasset efter dyrenes fysiologiske og 
etologiske behov og i overensstemmelse 
med anerkendte praktiske og de bedste 
tilgængelige videnskabelige erfaringer

Or. en

Ændringsforslag 1167
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) investeringer i skovrejsning, der ikke er 
i overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov

h) investeringer i skovrejsning, der ikke er 
i overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov, 
navnlig skovrejsning af enge og 
fødesøgningsarealer, der er rige på arter

Or. en

Ændringsforslag 1168
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) investeringer i skovrejsning, der ikke er 
i overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov

h) investeringer i skovrejsning og 
skovgenoprettelse, der ikke er i 
overensstemmelse med
skovforvaltningsplaner og med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov

Or. en

Ændringsforslag 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer, der fører til en stigning 
i antallet af dyr og/eller 
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belægningsgraden for den bedrift, som 
drager fordel af investeringerne

Or. en

Ændringsforslag 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer i infrastrukturer, som 
ikke er i strid med anbefalingerne om 
støtte til god dyrevelfærd og dyresundhed 
og principperne i Rådets direktiv 
98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes 
til landbrugsformål, navnlig med hensyn 
til husning, fodring, vanding og pasning, 
som skal være afpasset efter dyrenes 
fysiologiske og etologiske behov og i 
overensstemmelse med anerkendte 
praktiske og de bedste tilgængelige 
videnskabelige erfaringer

Or. en

Begrundelse

ELFUL bør ikke yde støtte til ikkebæredygtige investeringer. Høje standarder inden for 
dyrevelfærd og beskyttelsen af dyrs og menneskers sundhed er en vigtig del af en bæredygtig 
udvikling. Investeringer i infrastrukturer, som ikke kan opfylde krav til dyresundhed og 
dyrevelfærd som f.eks. intensive dyreisolationssystemer, f.eks. stimulusberigede bure til høns 
eller båse til søer, bør således opfattes som ikkeberettigede til støtte.

Ændringsforslag 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)



PE632.145v01-00 20/151 AM\1172552DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer i bioenergiproduktion, 
som ikke er i overensstemmelse med de 
bæredygtighedskriterier, der er fastsat i 
direktivet om vedvarende energi, herunder 
begrænsning af bestemte råstofarter

Or. de

Ændringsforslag 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer i infrastruktur, som ikke 
overholder anbefalingerne vedrørende 
god dyrevelfærd, og principperne i Rådets 
direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, 
der holdes til landbrugsformål

Or. sv

Begrundelse

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) bør ikke støtte 
ikkebæredygtige investeringer. Høje normer for dyrevelfærd og beskyttelse af dyrs og 
menneskers sundhed er en væsentlig del af bæredygtig landbrugsudvikling.

Ændringsforslag 1173
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer, der kan øge 
overproduktion eller ubalancer på 
markederne på regionalt, nationalt eller 
europæisk plan, der allerede er blevet 
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konstateret

Or. en

Begrundelse

Støtte til investeringer bør ikke gives til fysiske aktiver, der kan øge en overproduktion, der 
allerede er blevet konstateret. Den fælles landbrugspolitik bør f.eks. kunne støtte 
investeringer, der sigter mod at øge mælkeproduktionskapaciteten i regioner, der oplever 
overproduktion.

Ændringsforslag 1174
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) udelukket fra ordningen er også 
kvægbedrifter eller virksomheder, hvis 
hele eller delvise kvægproduktion går til 
tyrefægtninger 

Or. es

Ændringsforslag 1175
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) udelukket er også investeringer i 
produktion af bioenergi, som ikke er i 
overensstemmelse med 
bæredygtighedskriterierne fastsat i 
direktivet om bæredygtig energi, herunder 
begrænsninger for typer af visse råstoffer.

Denne liste med ikkestøtteberettigede 
investeringer finder også anvendelse på 
de typer af sektorielle foranstaltninger, 
som er fastsat i kapitel III.
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Or. es

Ændringsforslag 1176
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til EU-målsætningerne bør 
investeringer foreslået i en 
forvaltningsplan eller et andet instrument, 
der gennemfører gældende EU-ret, som er 
omfattet af en overtrædelse, på alle stadier 
af en overtrædelsesprocedure, automatisk 
betragtes som ikkestøtteberettigede 
investeringer, uden at de er anført 
eksplicit.

Med henblik herpå bør forskellige af 
Kommissionens generaldirektorater 
arbejde tæt sammen og i tilfælde af 
fejlagtig udbetaling af midler sikre, at 
finansieringen suspenderes, herunder at 
den efterfølgende inddrives.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ifølge litra h) skal udvælgelsen af arter, 
der skal plantes, af områder og af 
metoder, der skal anvendes, undgå 
uhensigtsmæssig skovrejsning på sensitive 
levesteder som f.eks. tørveområder og 
vådområder og negative følger for 
områder af høj økologisk værdi, herunder 
områder med landbrug af høj naturværdi. 
På områder, der er udpeget som Natura 
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2000-områder i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF, 
tillades kun skovrejsning, der stemmer 
overens med forvaltningsmålsætningerne 
for de pågældende områder og er aftalt 
med den myndighed i medlemsstaten, som 
har ansvar for gennemførelsen af Natura 
2000. Der bør ikke gives støtte til 
investeringer i skovrejsning af invasive 
eller potentielt invasive arter, til plantning 
af træer til kort omdrift, juletræer eller 
hurtigt voksende træer til 
energiproduktion. For områder, der er 
modtagelige for skovbrande, og som har 
modtaget støtte fra ELFUL i 2007-2013 
eller 2014-2020 til forebyggelse af 
naturkatastrofer, herunder brand, eller 
genopretning efter brand, vil 
forudsætningen for finansiering desuden 
være et aktivt engagement fra 
myndighedernes side med hensyn til 
økologi og forvaltning af skovbrande i 
forbindelse med genoprettelse og 
skovrejsning.

Or. en

Begrundelse

Det meste af ordlyden er taget fra den delegerede forordning til forordning (EU) nr. 
1307/2013 vedrørende den nuværende foranstaltning 8 i programmerne for udvikling af 
landdistrikterne. Set i lyset af de tilbagevendende brande, som når alt kommer til alt er et 
naturligt element, bør vi hjælpe skove og landskaber med at blive mere modstandsdygtige 
over for brande. Med henblik herpå bør eksperter i skoves brandøkologi inddrages i 
investeringer i brandforebyggelse eller genopretning.

Ændringsforslag 1178
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra a), b), d) og g) i første afsnit finder 
ikke anvendelse, hvis der ydes støtte ved 

udgår
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hjælp af finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke undergraver formålet med hele artiklen.

Ændringsforslag 1179
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra a), b), d) og g) i første afsnit finder 
ikke anvendelse, hvis der ydes støtte ved 
hjælp af finansielle instrumenter.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1180
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

4. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en prioritering for investeringer 
foretaget af unge landbrugere som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra e), i 
nærværende forordning.

Or. it

Ændringsforslag 1181
Paul Brannen
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Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og ikkeproduktive 
investeringer knyttet til de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

a) skovrejsning, oprettelse og
genoprettelse af skovlandbrugssystemer 
og ikkeproduktive investeringer knyttet til 
de specifikke miljø- og klimamålsætninger 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og 
f)

Or. en

Begrundelse

I den nuværende fælles landbrugspolitik er "skovrejsning og etablering af skovlandbrug" en 
delforanstaltning til foranstaltningen 8-a vedrørende skov. For at skabe overensstemmelse 
med andre ændringsforslag skelnes der her mellem skovbrugssystemer og skovrejsning. 
Samtidig er oprettelse og genrejsning af dem ikke nødvendigvis en ikkeproduktiv investering, 
men det kan have betydelige klima- og miljømæssige fordele.

Ændringsforslag 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og ikkeproduktive 
investeringer knyttet til de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

a) etablering af skovlandbrugssystemer,
skovrejsning og ikkeproduktive 
investeringer knyttet til de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

Or. en

Begrundelse

Skovlandbrugssystemer har mange fordele for miljøet og øger bedrifternes resiliens. 
Etablering og vedligeholdelse af skovlandbrug er ikke "skovrejsning", eftersom jorden 
normalt forbliver "landbrug" i IACS/LPIS-systemet. Omkostningerne til individuel 
træbeskyttelse mod dyr kan være høje, og inddragelse af "skovlandbrug" i denne artikel giver 
mulighed for, at 100 % af omkostningerne kan være berettigede til støtte.
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Ændringsforslag 1183
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og ikkeproduktive 
investeringer knyttet til de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

a) skovrejsning, genopretning af 
landbrugs- og skovbrugssystemer og
ikkeproduktive investeringer knyttet til de 
specifikke miljø- og klimamålsætninger 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og 
f)

Or. es

Begrundelse

På grund af landbrugs- og skovbrugssystemernes særlige egenart som en mellemting mellem 
landbrug og skovbrug, skal de behandles særskilt. 

Ændringsforslag 1184
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ikkeproduktive investeringer 
forbundet med den specifikke målsætning 
for dyrevelfærd som anført i artikel 6, stk. 
1

Or. en

Ændringsforslag 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) investeringer i områder, der er udsat 
for naturlige og/eller specifikke 
begrænsninger

Or. en

Ændringsforslag 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) investeringer til beskyttelse af dyr mod 
prædation

Or. en

Ændringsforslag 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i genoprettelse af land-
eller skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser 
og investeringer i passende præventive 
aktioner i skovene og i landdistriktsmiljøet.

c) investeringer i genoprettelse af land-
eller skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser 
og investeringer i passende præventive 
aktioner i skovene og i landdistriktsmiljøet
som f.eks. beskyttelsesforanstaltninger 
mod angreb fra store rovdyr

Or. en

Ændringsforslag 1188
Pilar Ayuso
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Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) investeringer i genoprettelse af land-
eller skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser og investeringer i passende 
præventive aktioner i skovene og i 
landdistriktsmiljøet.

c) investeringer i genoprettelse af land-
eller skovbrugspotentialet efter brande og
andre katastrofale hændelser eller 
naturkatastrofer, herunder også 
skadedyrsangreb og sygdomme, og
investeringer i passende præventive 
aktioner i skovene og i landdistriktsmiljøet.

Or. es

Ændringsforslag 1189
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) medlemsstaterne kan fastsætte 
prioritetskriterier for tildeling af støtte 
inden for rammerne af denne 
interventionstype alt efter 
forsyningskædekontrakterne og de korte 
forsyningskæder og de lokale markeder

Or. it

Ændringsforslag 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer i beskyttelse af 
besætninger mod rovdyr

Or. fr
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Ændringsforslag 1191
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer til beskyttelse af kvæg 
imod angreb fra rovdyrarter

Or. es

Ændringsforslag 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer i adgang til landbrugs-
og skovjord samt udstykning

Or. en

Ændringsforslag 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) multifunktionelle skovanlæg og 
materielle investeringer i skovbrug i 
bjergområder og i regionerne i den 
yderste periferi

Or. fr



PE632.145v01-00 30/151 AM\1172552DA.docx

DA

Ændringsforslag 1194
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) investeringer gennemført af unge 
landbrugere

Or. es

Begrundelse

Overfor nødvendigheden af at fremme generationsskiftet bør støtten til investeringer foretaget 
af unge landbrugere forbedres. 

Ændringsforslag 1195
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) landbrugsinvesteringer gennemført i 
områder med naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger

Or. es

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at bevare landbrugsaktiviteten i disse områder på grund af 
deres vigtige bidrag til bevarelse af biodiversiteten.

Ændringsforslag 1196
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)



AM\1172552DA.docx 31/151 PE632.145v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelsen i tredje afsnit i 
nærværende stykke begrænser 
medlemsstaterne deres støtte til maksimalt 
90 % af de støtteberettigede omkostninger 
til investeringer foretaget af unge 
landbrugere som omhandlet i artikel 4, 
stk. 1, litra e), i nærværende forordning

Or. it

Ændringsforslag 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i adgang til landbrugs- og 
skovjord samt udstykning.

Or. en

Begrundelse

Det tilrådes at tilføje udstykning og landbrugs- og skovbrugsinfrastrukturer til de 
investeringer, hvor den maksimale støtte kan øges op til 100 %, set i lyset af at det er en 
investering, der er lavet i almenhedens interesse og ikke altid er direkte forbundet med de 
specifikke miljø- og klimarelaterede målsætninger.

Ændringsforslag 1198
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Midler til udvikling af landdistrikter 
må ikke anvendes til at medfinansiere 
investeringer i koncentrerede 
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dyrefodringsoperationer.

Or. en

Ændringsforslag 1199
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne på de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer med 
henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i 
artikel 6 omhandlede specifikke 
målsætninger.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne samt aktiviteter med 
henblik på virksomhedsudvikling på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer med henblik på at bidrage til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1200
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forretningsetablering af 
ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne, 
hvis det er en del af de lokale 
udviklingsstrategier.

c) forretningsetablering og 
virksomhedsudvikling af 
ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz
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Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre at de 
interventioner, der er omhandlet i denne 
artikel, fordeles på en måde, der bidrager 
til at opnå ligestilling mellem kønnene i 
landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 1202
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne yder støtten i form af 
faste beløb. Støtten begrænses til 
maksimalt 100 000 EUR og kan 
kombineres med finansielle instrumenter.

4. Medlemsstaterne yder støtten i form af 
faste beløb. Støtten begrænses til 
maksimalt 100 000 EUR for 
virksomhedsinvesteringer og kan 
kombineres med finansielle instrumenter.

Or. it

Ændringsforslag 1203
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a

Støtte til omstillingsprojekter –
finansiering af bedriftsprojekter 

1. Medlemsstaterne kan yde egentlige 
landbrugere støtte til omstillingsprojekter 
på de betingelser, der er fastsat i denne 
artikel, og som yderligere præciseret i 
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deres strategiske planer med henblik på at 
bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6 
omhandlede specifikke målsætninger. 

2. Projektet skal være begrundet i en 
samlet ansøgning bestående af en 
udgangsdiagnostik og en handlingsplan, 
som uddyber: 

– mål og deres overensstemmelse med den 
fælles landbrugspolitik 

– behov, som opfyldes

– investeringer, uddannelse, forpligtelser 
og andre tiltag, som er nødvendige for at 
nå disse mål, og de dermed forbundne 
omkostninger 

– risici ved projektet og dækning af disse 

– projektets fordele og merværdi for 
landbrugeren 

– projektets fordele og merværdi for 
samfundet

– en vurdering af behov i form af offentlig 
støtte for at sikre projektets resultater for 
de materielle og immaterielle 
investeringer samt risikodækning. 

3. Medlemsstaterne yder støtten i form af 
faste beløb. Støtten begrænses til 
maksimalt 100 000 EUR og kan 
kombineres med finansielle instrumenter. 

4. Medlemsstaten skal sikre, at projektet 
fuldføres og således berettiger de 
involverede offentlige midler. 

5. Medlemsstaterne må kun støtte 
projekter i henhold til denne artikel én 
gang for hver modtager. 

Or. fr

Ændringsforslag 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. de

Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.

Ændringsforslag 1205
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.



PE632.145v01-00 36/151 AM\1172552DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 1207
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne til ekstremt vejr, der skyldes klimaændringer, stiger år efter år, og denne 
kategori risikerer således at sluge en større og større portion af et strammere og strammere 
budget for udvikling af landdistrikter. Hvis dette gøres obligatorisk for medlemsstaterne, 
betyder det blot, at der er færre midler til andre foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der kan bevirke positive ændringer af produktionssystemerne. 
Medlemsstaterne bør desuden kunne vælge.

Ændringsforslag 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. en
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Ændringsforslag 1209
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater findes der risikostyringssystemer i henhold til en ordning med 
statsstøtte, og de ønsker at fortsætte med at bruge disse systemer. Risikostyringsværktøjerne 
bør derfor være frivillige.

Ændringsforslag 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype yde støtte med henblik 
på at fremme landbrugsmetoder, som 
mindsker risici og øger 
modstandsdygtigheden mod naturlige 
risici og risici som følge af 
klimaforandringerne, samt med henblik 
på at fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. de
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Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.

Ændringsforslag 1211
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype yde støtte med henblik 
på at fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger, desuden bør 
risikobegrænsningsstrategier, der øger 
bedrifternes modstandsdygtighed og 
reducerer eksponeringen for manglende 
stabilitet med hensyn til indkomst, støttes.

Or. en

Begrundelse

På linje med risikostyring bør der tilskyndes til risikobegrænsning og forebyggelse af 
krisesituationer.

Ændringsforslag 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
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produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Disse værktøjer 
kan bestå af risikostyringssystemer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør forholde sig til alle de specifikke målsætninger, som er anført i artikel 6.

Ændringsforslag 1213
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype yde støtte med henblik på
at fremme risikobegrænsnings- og 
styringsværktøjer, der hjælper egentlige 
landbrugere med at undgå, reducere og
styre produktion og indkomstrisici knyttet 
til deres landbrugsaktivitet, som ikke er
fastsat og uden for deres kontrol, og som 
bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 
omhandlede specifikke målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne til ekstremt vejr, der skyldes klimaændringer, stiger år efter år, og denne 
kategori risikerer således at sluge en større og større portion af et strammere og strammere 
budget for udvikling af landdistrikter. Risikostyring og forsikring må ikke medføre 
fastholdelse af dårlige landbrugsmetoder, som øger risikoen for tab. Derfor bør kun 
landbrugere, som mindsker risikoen (f.eks. ved at klimasikre deres systemer ved at 
opbygge/beskytte humus/muldlag eller undlade monokulturelle metoder og sprede risiko med 
forskelligartede systemer) drage fordel af privat forsikring, der anvender offentlige midler.
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Ændringsforslag 1214
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype yde støtte med henblik 
på at fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype yde støtte med henblik 
på at fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1216
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype yde støtte med henblik 
på at fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1217
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag til 
forsikringspræmier

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1218
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag til 
forsikringspræmier

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentlige EU-midler til privat forsikring betyder midler inden for rammerne af den fælles 
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landbrugspolitik, der går til finansielle institutioner, ikke landbrugere, og hvor risikofyldte 
praksisser på nuværende tidspunkt forsikres og udgifterne sandsynligvis vil stige, når 
klimaændringerne får effekt. Dette er ikke i overensstemmelse med princippet om 
budgeteffektivitet.

Ændringsforslag 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag til 
forsikringspræmier

udgår

Or. de

Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.

Ændringsforslag 1220
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag til 
forsikringspræmier

a) afgrøde-, dyre- og 
planteforsikringspræmier for økonomiske 
tab for landbrugere forårsaget af 
ugunstige vejrforhold, dyre- eller 
plantesygdomme eller skadedyrsangreb 
eller miljøuheld

Or. en

Begrundelse

Risikostyringen bør være bedre målrettet mod situationen hos den enkelte landbruger.
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Ændringsforslag 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde,
herunder administrationsomkostninger i 
forbindelse med oprettelsen.

b) gensidige fonde til udbetaling af 
kompensation til landbrugere for 
økonomiske tab forårsaget af ugunstige 
vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb eller miljøuheld

Or. en

Begrundelse

Risikostyringen bør være bedre målrettet mod situationen hos den enkelte landbruger.

Ændringsforslag 1222
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde, 
herunder administrationsomkostninger i 
forbindelse med oprettelsen.

b) en liste over foranstaltninger, som 
vedrører fastsættelse af risikoforebyggelse 
og opbygning af økologisk 
modstandsdygtighed.

Or. de

Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.

Ændringsforslag 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) finansielle bidrag til foranstaltninger, 
som øger bedriftens modstandsdygtighed, 
blandt andet strategier til 
afgrødediversificering og 
skovlandbrugssystemer

Or. en

Begrundelse

Skovlandbrugssystemer og strategier til afgrødediversificering kan øge bedrifternes 
modstandsdygtighed.

Ændringsforslag 1224
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) finansielle bidrag til 
risikobegrænsning, såsom beskyttelse af 
landskabstræk og jord, som hjælper til at 
mindske risikofaktorer som tørke, 
oversvømmelse og brand

Or. en

Ændringsforslag 1225
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) typen af støtteberettigede 
forsikringsordninger og gensidige fonde 
samt deres dækning

udgår
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Or. de

Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.

Ændringsforslag 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) typen af støtteberettigede 
forsikringsordninger og gensidige fonde 
samt deres dækning

a) typen af støtteberettigede 
forsikringsordninger og gensidige fonde 
samt deres dækning. Med henblik på 
anvendelsen af stk. 3, litra b), c) og d), 
betyder "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har akkrediteret i 
overensstemmelse med medlemsstatens 
nationale lovgivning, hvorunder 
tilknyttede landbrugere kan forsikre sig, 
hvorved udbetaling af kompensation sker 
til tilknyttede landbrugere for økonomiske 
tab forårsaget af ugunstige vejrforhold, 
dyre- eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb eller miljøuheld eller for 
alvorlig indkomstnedgang

Or. en

Begrundelse

Risikostyringen bør være bedre målrettet mod situationen hos den enkelte landbruger.

Ændringsforslag 1227
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) typen af støtteberettigede
forsikringsordninger og gensidige fonde 
samt deres dækning

a) typen af støtteberettigede gensidige 
fonde samt deres dækning

Or. en

Begrundelse

Offentlige EU-midler til privat forsikring betyder midler inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik, der går til finansielle institutioner, ikke landbrugere, hvor risikofyldte 
praksisser på nuværende tidspunkt forsikres, og hvor udgifterne sandsynligvis vil stige, når 
klimaændringerne får effekt. Dette er ikke i overensstemmelse med princippet om 
budgeteffektivitet.

Ændringsforslag 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoden til beregning af tab og de 
faktorer, der udløser kompensation

b) metoden til beregning af tab og de 
faktorer, der udløser kompensation

i) biologiske indekser (mængden af tabt 
biomasse) eller tilsvarende indekser for 
udbyttetab udarbejdet på den enkelte 
bedrift eller på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan eller

ii) vejrindekser (inklusive regnmængde og 
temperatur) udarbejdet på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan

Or. en

Begrundelse

Risikostyringen bør være bedre målrettet mod situationen hos den enkelte landbruger.
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Ændringsforslag 1229
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne for sammensætningen 
og forvaltningen af gensidige fonde.

c) metode til at fastslå, at modtageren har 
truffet alle foranstaltninger til at afbøde 
risikoen, før modtageren anses for 
berettiget til kompensation.

Or. de

Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.

Ændringsforslag 1230
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Der anvendes kun offentlige midler til 
en forsikringspræmie, hvis en modtager 
forpligter sig til at gennemføre 
risikobegrænsende foranstaltninger med 
henblik på at minimere sin risiko.

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne til ekstremt vejr, der skyldes klimaændringer, stiger år efter år, og denne 
kategori risikerer således at sluge en større og større portion af et strammere og strammere 
budget for udvikling af landdistrikter. Risikostyring og forsikring må ikke medføre 
fastholdelse af dårlige landbrugsmetoder, som øger risikoen for tab. Derfor er det kun 
landbrugere, som mindsker risikoen (f.eks. ved at klimasikre deres systemer ved at 
opbygge/beskytte humus/muldlag eller undlade monokulturelle metoder og sprede risiko med 
forskelligartede systemer), der kan drage fordel af privat forsikring, der anvender offentlige 
midler.
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Ændringsforslag 1231
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der ydes ikke støtte til landbrugere, 
der ikke har sørget for at undgå risici ved 
hjælp af god forvaltning som påkrævet i 
GLM og konditionalitet.

Or. en

Ændringsforslag 1232
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikre, at der kun ydes 
støtte til dækning af tab på mindst 20 % af 
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion eller indkomst i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

5. Medlemsstaterne sikre, at der kun ydes 
støtte til dækning af tab på mindst 20 % af 
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion, udbytte eller indkomst i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. Støtten 
står i forhold til den produktion, det 
udbytte eller den indkomst, som kan 
opnås.

Or. it

Ændringsforslag 1233
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikre, at der kun ydes 
støtte til dækning af tab på mindst 20 % af 
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion eller indkomst i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

5. Medlemsstaterne sikrer, at der kun ydes 
støtte, hvis der er truffet 
risikobegrænsende eller minimerende 
foranstaltninger, og til dækning af tab på 
mindst 30 % af landbrugerens 
gennemsnitlige årlige produktion eller 
indkomst i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 70 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

6. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke bæredygtigt set i lyset af budgetbegrænsningerne – COM-udkastet vil forpligte 
til flere udgifter for medlemsstaterne i denne kategori, hvilket vil medføre generelt stigende 
offentlige udgifter/udgifter under den fælles landbrugspolitik fra et strammere og strammere 
budget til udvikling af landdistrikter til privat forsikring, hvilket vil gavne finansielle 
institutioner uden at forpligte til positive ændringer med hensyn til at begrænse eller reducere 
de risici i første omgang.

Ændringsforslag 1235
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af interventioner i denne 
artikel med andre offentlige eller private
risikostyringsordninger undgås.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af interventioner i denne 
artikel med andre offentlige 
risikostyringsordninger undgås.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne støtter ikke 
interventioner, som risikerer at resultere i 
en negativ indvirkning på miljøet.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes støtte til intensiveringsindsatser.

Ændringsforslag 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvad angår samarbejde i forbindelse 
med generationsskifte yder 
medlemsstaterne kun støtte til landbrugere, 
der har nået pensionsalderen i henhold til 
national lovgivning.

7. Hvad angår samarbejde i forbindelse 
med generationsskifte og med et yderligere 
mål om at fremme generationsskifte for 
den enkelte bedrift, yder medlemsstaterne 
kun støtte til landbrugere, der har nået 
pensionsalderen i henhold til national 
lovgivning.



AM\1172552DA.docx 51/151 PE632.145v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Denne form for samarbejde må opfattes og benyttes som en metode til at bidrage til 
målsætningen om generationsskifte.

Ændringsforslag 1238
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. I Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
jf. stk. 1, foreskrives aktiv og primær 
inddragelse af landbrugs- og/eller 
skovbrugsbedrifter.

Or. it

Ændringsforslag 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovbrug og 
landdistriktsvirksomheder på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovlandbrug,
skovbrug og landdistriktsvirksomheder på 
de betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
og som yderligere præciseret i de 
strategiske planer.

Or. en

Ændringsforslag 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovbrug og 
landdistriktsvirksomheder på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovbrug og 
landdistriktsvirksomheder på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

Or. en

Ændringsforslag 1241
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype dække omkostninger til 
enhver relevant aktion til fremme af 
innovation, adgang til uddannelse og 
rådgivning samt udveksling og formidling 
af viden og information, og som bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne kan under denne 
interventionstype dække omkostninger til 
enhver relevant aktion til fremme, primært 
blandt unge landbrugere, af innovation, 
adgang til uddannelse og rådgivning samt 
udveksling og formidling af viden og 
information, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. it

Ændringsforslag 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan under denne 2. Medlemsstaterne og EU dækker under 
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interventionstype dække omkostninger til 
enhver relevant aktion til fremme af 
innovation, adgang til uddannelse og 
rådgivning samt udveksling og formidling 
af viden og information, og som bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

denne interventionstype omkostninger til 
enhver relevant aktion til fremme af 
innovation, adgang til uddannelse og 
rådgivning samt udveksling og formidling 
af viden og information, og som bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1243
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

3. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 100 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

Or. es

Ændringsforslag 1244
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser deres støtte 
til maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

3. Medlemsstaterne kan yde op til 100 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1245
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne 
i forbindelse med oprettelsen af 
bedriftsrådgivningstjenester yde støtte i 
form af et fast beløb på maksimalt 
200 000 EUR.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse herfor, og det varierer fra medlemsstat til medlemsstat, hvor stor en 
sum penge 200 000 euro er.

Ændringsforslag 1246
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 72 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 72a

Støtte til at forebygge og råde bod på 
skader, der skyldes store kødædende arter, 

der er beskyttede 

1. Medlemsstaterne kan i henhold til de i 
denne artikel fastsatte betingelser støtte 
indførelsen af foranstaltninger til 
beskyttelse af dyrehold mod skader 
forårsaget af store kødædende arter, der 
er beskyttede i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF, og kompensere 
producenterne for tab, der skyldes 
sådanne skader.

2. Medlemsstaterne yder fuld eller delvis 
kompensation for yderligere 
omkostninger og tab af indkomst grundet 
forebyggelsesforanstaltninger eller 
mistede dyr grundet sådanne skader.

3. Medlemsstaterne beslutter, hvilke slags 
skader og forebyggelsesforanstaltninger 
som kan give den i stk. 2 nævnte 
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kompensation.

Or. en

Begrundelse

Som følge af habitatdirektivet er tilstedeværelsen af beskyttede store kødædende arter steget i 
EU, og dermed også angreb på dyr. Det er ønskeligt at få indføjet en specifik foranstaltning i 
kapitlet om udvikling af landdistrikterne for at sætte ind over for denne problematik og at 
kompensere landbrugerne for deres tab.

Ændringsforslag 1247
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udvælgelsen af operationer skal 
forvaltningsmyndighederne sikre 
beskyttelse af klima, miljø og biodiversitet 
i forbindelse med planlagte 
interventioner. 

Or. en

Ændringsforslag 1248
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende udvælgelseskriterier for 
investeringsinterventioner, der tydeligt er 
målrettet miljøformål eller gennemføres i 
forbindelse med genoprettelsesaktiviteter.

Medlemsstaterne anvender derudover
udvælgelseskriterier for 
investeringsinterventioner, der tydeligt er 
målrettet miljøformål eller gennemføres i 
forbindelse med genoprettelsesaktiviteter.

Or. en
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Begrundelse

Miljømæssige udvælgelseskriterier skal altid anvendes for at sikre lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 1249
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der fastsættes ikke udvælgelseskriterier 
for operationer, der har modtaget et 
kvalitetsmærke (Seal of Excellence) i 
henhold til Horisont 2020 eller Horisont 
Europa eller er udvalgt under LIFE+, 
forudsat at sådanne operationer er i 
overensstemmelse med den strategiske 
plan.

4. Der fastsættes ikke udvælgelseskriterier 
for operationer, der er udvalgt under 
LIFE+, forudsat at sådanne operationer er i 
overensstemmelse med den strategiske 
plan.

Or. en

Begrundelse

Dette reducerer forvaltningen for LIFE+-projekter, da de allerede har opfyldt kriterierne. 
Natura 2000-landbrugsområderne er i den dårligste forfatning af alle Natura 2000-
områderne, da de modtager så få midler, og landbrugerne har ikke incitamenter til at beskytte 
arter eller levesteder.

Ændringsforslag 1250
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) betaling af forvaltningsgebyrer og 
godtgørelse af forvaltningsomkostninger 
afholdt af de organer, der gennemfører 
det finansielle instrument.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Offentlige midler bør ikke anvendes til at dække private finansielle virksomheders 
omkostninger, især ikke da dette trækker på strammere og strammere midler til udvikling af 
landdistrikter og forhindrer andre effektive udgiftsstrømme, der betaler for naturvenlige 
projekter/landbrug.

Ændringsforslag 1251
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 74a

Specifikke finansielle instrumenter

1. Forvaltningsmyndighederne opretter en 
fond for tildeling af finansielle 
instrumenter med henblik på at yde en 
støtte som garanti for lån til unge 
landbrugere, jf. artikel 4, stk. 1, litra e), i 
nærværende forordning.

2. Medlemsstaten kan tilføre denne fond 
op til 50 % over tildelingen til 
interventioner til fordel for unge 
landbrugere.

3. Medlemsstaten kan anvende det 
finansielle instrument som omhandlet i 
nærværende artikel som supplement til 
støtten som omhandlet i artikel 69 i 
nærværende forordning.

Or. it

Ændringsforslag 1252
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 75
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

75 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Med dette nye instrument ville endnu flere (offentlige) midler fra udvikling af landdistrikter 
kunne overføres til private forsikringsordninger, hvilket vil gavne finansielle institutioner 
snarere end lokalsamfund, natur og landbrugere. Europa-Parlamentet og Rådet afviste på 
forsvarlig vis det seneste forsøg i en meddelelse fra Kommissionen (i minireformen af 
omnibusforordningen) på at overføre ressourcer til udvikling af landdistrikter til EFSD, men 
Kommissionen forsøger via denne reform at gøre det samme under et andet navn (InvestEU), 
hvilket efterlader færre midler til naturbeskyttelse, miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, 
Leader osv.

Ændringsforslag 1253
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udbetalinger til områder med 
naturbetingede begrænsninger jf. artikel 
66

Or. en

Begrundelse

Disse modtager på nuværende tidspunkt midler fra udvikling af landdistrikter (ELFUL), men 
anvendes uden betingelser som supplement til direkte udbetalinger; hvis de forbliver et 
ubetinget supplement til direkte betalinger og benyttes universelt for hver region eller 
medlemsstat pr. hektar ligesom direkte betalinger gør det, giver det mening at flytte dem til 
samme fond som direkte betalinger (EGFL).

Ændringsforslag 1254
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) risikostyringsværktøjer jf. artikel 70.

Or. en

Begrundelse

Disse fastsættes til at opbruge flere og flere midler fra udvikling af landbrugsdistrikter, 
hvilket efterlader færre midler til natur eller lokalsamfund eller miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger. Hvis de flyttes over i EGFL, bliver der mere plads til de 
miljøforanstaltninger og foranstaltninger til lokaludvikling.

Ændringsforslag 1255
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ELFUL finansierer de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
kapitel IV i afsnit III.

2. ELFUL finansierer de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
kapitel IV i afsnit III med undtagelse af 
dem, der er omhandlet i artikel 66 og 70.

Or. en

Ændringsforslag 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifter kommer i betragtning til bidrag 
fra EGFL og ELFUL fra den 1. januar i
året efter det år, hvori Kommissionen har 
godkendt den strategiske plan.

1. Udgifter kommer i betragtning til bidrag 
fra EGFL og ELFUL fra den 1. januar i
den relevante finansieringsperiode. 
Udgifter bliver genstand for godtgørelse, 
når Kommissionen har godkendt den 
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strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 1257
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 86, stk. 5, er den 
finansielle tildeling for en medlemsstat 
som omhandlet i første afsnit, efter fradrag 
af de beløb, der er fastsat i bilag VI, og før 
eventuelle overførsler i henhold til artikel 
15, fastsat i bilag VII.

Med henblik på artikel 86, stk. 5 og 5a, er 
den finansielle tildeling for en medlemsstat 
som omhandlet i første afsnit, efter fradrag 
af de beløb, der er fastsat i bilag VI, og før 
eventuelle overførsler i henhold til artikel 
15, fastsat i bilag VII.

Or. es

Ændringsforslag 1258
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af bilag IX med henblik på at 
revidere den årlige fordeling pr. 
medlemsstat for at tage hensyn til den 
relevante udvikling, herunder de 
overførsler, der er omhandlet i artikel 15 
og artikel 90, for at foretage tekniske 
justeringer uden at ændre de samlede 
tildelinger eller for at tage hensyn til andre 
ændringer, der er fastsat ved en retsakt 
efter vedtagelsen af denne forordning.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af bilag IX med henblik på at 
revidere den årlige fordeling pr. 
medlemsstat for at tage hensyn til den 
relevante udvikling, herunder de 
overførsler, der er omhandlet i artikel 90, 
for at foretage tekniske justeringer uden at 
ændre de samlede tildelinger eller for at 
tage hensyn til andre ændringer, der er 
fastsat ved en retsakt efter vedtagelsen af 
denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til artikel 15 er ikke længere relevant her.

Ændringsforslag 1259
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Kommissionens gennemførelsesretsakt 
om godkendelse af en strategisk plan i 
henhold til artikel 106, stk. 6, fastsættes det 
maksimale bidrag fra ELFUL til planen. 
ELFUL-bidraget beregnes på grundlag af 
støtteberettigede offentlige udgifter.

I Kommissionens gennemførelsesretsakt 
om godkendelse af en strategisk plan i 
henhold til artikel 106, stk. 6, fastsættes
minimumsbidraget og det maksimale 
bidrag fra ELFUL til planen. ELFUL-
bidraget beregnes på grundlag af 
støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer et minimumsbidrag til udvikling af landdistrikterne, hvilket giver mulighed for 
bedre finansiering til f.eks. natur, lokaludvikling og miljøvenlige landbrugsforanstaltninger 
eller til at holde trit med de forventede øgede F&U-udgifter til privat forsikring, digitalisering 
osv., som ellers ville forringe finansieringen til miljøvenlig/lokal bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 1260
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL-bidragssats udgør som minimum
20 %.

ELFUL-bidragssats udgør som minimum
10 %.

Or. en

Begrundelse

Giver mere fleksibilitet.
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Ændringsforslag 1261
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 80 % for forvaltningsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 65 i denne forordning, 
for betalinger som omhandlet i artikel 67 i 
denne forordning, for ikkeproduktive 
investeringer som omhandlet i artikel 68 i 
denne forordning, for støtte til det 
Europæiske Innovationspartnerskab som 
omhandlet i artikel 71 i denne forordning 
og til Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR]

a) 85 % for forvaltningsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 65 i denne forordning, 
for betalinger som omhandlet i artikel 67 i 
denne forordning, for ikkeproduktive 
investeringer som omhandlet i artikel 68 i 
denne forordning, for støtte til det 
Europæiske Innovationspartnerskab som 
omhandlet i artikel 71 i denne forordning 
og til Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR]

Or. en

Ændringsforslag 1262
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 80 % for forvaltningsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 65 i denne forordning, 
for betalinger som omhandlet i artikel 67 i 
denne forordning, for ikkeproduktive 
investeringer som omhandlet i artikel 68 i 
denne forordning, for støtte til det 
Europæiske Innovationspartnerskab som 
omhandlet i artikel 71 i denne forordning 
og til Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR]

a) 85 % for forvaltningsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 65 i denne forordning, 
for betalinger som omhandlet i artikel 67 i 
denne forordning, for ikkeproduktive 
investeringer som omhandlet i artikel 68 i 
denne forordning, for støtte til det 
Europæiske Innovationspartnerskab som 
omhandlet i artikel 71 i denne forordning 
og til Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR]

Or. en
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Ændringsforslag 1263
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) 80 % for etablering af unge 
landbrugere som omhandlet i artikel 69

Or. en

Begrundelse

Etablering af unge landbrugere er en hovedprioritet for den nye programmeringsperiode og 
bør derfor også finansieres med 80 %.

Ændringsforslag 1264
Luke Ming Flanagan

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 100 % for operationer, der modtager 
midler fra fonde, der er overført til ELFUL 
i overensstemmelse med artikel 15 og 90 i 
denne forordning.

b) 100 % for operationer, der modtager 
midler fra fonde, der er overført til ELFUL 
i overensstemmelse med artikel 90 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til artikel 15 er ikke længere relevant her.

Ændringsforslag 1265
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mindst 5 % af det i bilag IX fastsatte 
samlede ELFUL-bidrag til den strategiske 
plan er forbeholdt Leaderprogrammet, der 
omtales som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet i artikel 25 i forordning
(EU) [CPR].

1. Mindst 10 % af det i bilag IX fastsatte 
samlede ELFUL-bidrag til den strategiske 
plan er forbeholdt Leaderprogrammet, der 
omtales som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet i artikel 25 i forordning
(EU) [CPR].

Or. en

Ændringsforslag 1266
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Mindst 3 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan jf. bilag IX 
reserveres til bedriftsrådgivningstjenester 
som omhandlet i artikel 13 og 
videnudveksling og 
informationsinterventioner jf. artikel 72.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne har brug for at tilegne sig nye typer af færdigheder og viden med henblik på at 
indlede mere bæredygtige landbrugspraksisser. I indeværende programmeringsperiode 
tegner videnoverførsel sig for omtrent 1,2 % af ELFUL-beløbet og rådgivningsservices for 
omtrent 0,9 % i EU-28. Disse tal er lave og indikerer, at retorikken til fordel for en 
forbedring af den landbrugsmæssige viden ikke matches af konkret forbrug. Øremærkning af 
mindst 3 % fra ELFUL til øget viden giver således god mening.

Ændringsforslag 1267
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat 
i bilag IX er forbeholdt interventioner 
med fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i 
denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66.

udgår

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 1268
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Områder med naturlige begrænsninger bidrager også til bevarelse af miljøet.

Ændringsforslag 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og
klimarelaterede målsætninger, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i 
denne forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 50 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø-, klima- og
dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og
ia), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66.

Or. sv

Begrundelse

EU's landbrug skal bidrage til vende tendensen med hensyn til miljø, klima og dyrevelfærd. 
Derfor bør mindst 50 % af pengene fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) gå til bæredygtighed.

Ændringsforslag 1270
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner af 
enhver art med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning.

Or. es

Begrundelse

De foranstaltninger, som gennemføres i områder med naturbegrænsninger, bør tages i 
betragtning inden for minimumsudgiften på 30 % af ELFUL-midlerne, som er øremærket til 
interventioner vedrørende miljø- og klimamæssige målsætninger på grund af landbrugets 
positive virkning på bevarelsen af disse områder. Kommissionens forslag er ydermere 
selvmodsigende i sin vurdering af virkningerne og af vægtningen omhandlet i artikel 87, stk. 
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2, litra c).

Ændringsforslag 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat
som minimum i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede mål på 30 % er ambitiøst, fordi betalinger til områder med naturlige 
begrænsninger ikke er medtaget i beregningen, og fordi en del af kravene, der nu er medtaget 
i miljøbetalingerne, vil indgå i økoordningen.

Ændringsforslag 1272
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner i 
henhold til artikel 65, 66, 67, 68, 71 og 72
med fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning.
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Or. en

Ændringsforslag 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 50 % af det samlede EGFL- og
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag IV og IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Uden ambitiøs øremærkning til økoordninger, og der er en stor risiko for, at næste fælles 
landbrugspolitik bliver et skridt baglæns for miljø- og klimabeskyttelse. For at undgå denne 
risiko og for at opfylde Europas internationale forpligtelser bør et stort budget på mindst 
50 % af EGFL- og ELFUL-bidragene afsættes til landbrugere, der frivilligt ændrer deres 
landbrugssystemer.

Ændringsforslag 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 

2. Mindst 70 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan og den 
direkte støtte i EGFL som fastsat i bilag
IV og IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), samt 
målsætningen om samfundsmæssige krav
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medfør af artikel 66. i henhold til litra i) i denne forordning,
Medlemsstaterne kan vælge den andel af 
ELFUL- og direkte støtte i EGFL, som 
svarer til de nævnte mål, såfremt det 
samlede beløb udgør 70 %.

Uanset foregående afsnit er mindst 50 % 
af det samlede ELFUL-bidrag som fastsat 
i bilag IX og mindst 50 % af det samlede 
EGFL-bidrag til den strategiske plan 
forbeholdt interventioner med fokus på de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), i denne forordning, 
som udelukkende omfatter 
foranstaltninger som omhandlet i artikel 
28, 28a (ny), 65, 67 og 68, stk. 4, litra a). 
Medlemsstaterne kan vælge den andel af 
ELFUL- og direkte støtte i EGFL, som 
svarer til de nævnte mål, såfremt det 
samlede beløb udgør 50 %.

Or. de

Begrundelse

Formålsbestemt binding af midler til natur, miljø og klima og sociale formål.

Ændringsforslag 1275
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 70 % af den samlede sum af 
bidrag i den strategiske plan fra ELFUL 
og direkte betalinger i EGFL jf. bilag VII 
og IX er forbeholdt interventioner, der 
beskæftiger sig med de miljø- og 
klimarelaterede målsætninger i litra d), e) 
og f) og målsætningen om 
samfundsmæssige krav i artikel 6, stk. 1, 
litra i), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66. 
Medlemsstaterne kan vælge andelen af 
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ELFUL-bidrag og direkte betalinger, der 
skal gå til de nævnte målsætninger, 
forudsat at den samlede sum er på 70 %. 
Med forbehold af det foregående stykke er 
mindst 30 % af det samlede ELFUL-bidrag 
til den strategiske plan som fastsat i bilag 
IX forbeholdt interventioner med fokus på 
de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i denne forordning, 
undtagen interventioner i medfør af artikel 
66.

Or. en

Ændringsforslag 1276
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 40 % af det samlede EGFL og
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning, dog ikke
interventioner i medfør af artikel 66 samt 
alle interventionsforanstaltninger med 
undtagelse af dem, der betragtes som 
"ikkeproduktive". De klima- og 
miljøvenlige ordninger kan som minimum 
regne med budgettet fastsat i artikel 28, 
stk. 9. For at regnskabsføre de 
støtteberettigede foranstaltningers bidrag 
til miljø- og klimamæssige målsætninger, 
udvælges de af en komité bestående af 
landbrugs- og miljøadministrationerne og 
miljøeksperter.

Or. es
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Ændringsforslag 1277
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 50 % af det samlede EGFL- og
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66. Af 
dette beløb reserveres minimum 
15 mia. EUR om året til målrettede og 
effektive biodiversitetsordninger med 
fokus på de specifikke målsætninger, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f), i 
denne forordning. Medlemsstaterne 
tildeler mindst 2 % af budgettet for hver 
ordning til en uafhængig videnskabelig 
evaluering af ordningens effektivitet med 
hensyn til at opfylde dens erklærede 
målsætning.

Or. en

Begrundelse

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
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20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Ændringsforslag 1278
Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og
klimarelaterede målsætninger, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i 
denne forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø-, klima- og
dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og
i), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66.
Første afsnit gælder ikke for regionerne i 
den yderste periferi.

Or. en

Ændringsforslag 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 50 % af det samlede EGFL- og
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag VII og IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), og målsætninger vedrørende 
fødevarer og sundhed, der er fastsat i
artikel 6, stk. 1, litra i), i denne forordning, 
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undtagen interventioner i medfør af artikel 
66.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at øremærke mindst halvdelen af det samlede budget for den fælles 
landbrugspolitik til foranstaltninger med henblik på at opnå de specifikke målsætninger i 
artikel 6, stk. 1, d), e), f) og i), for at sikre, at den fælles landbrugspolitik effektivt fremmer 
vigtige offentlige goder som f.eks. modvirkning af klimaændringer, bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, fremme af biodiversitet og håndtering af samfundsmæssige ændringer, der 
vedrører fødevaresystemets bæredygtighed og sundhed.

Ændringsforslag 1280
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f), h) og i),
henholdsvis artikel 60, stk. 1, litra a), nr. 
vi), og litra d), i denne forordning,
inklusive interventioner i medfør af artikel 
66.

Or. de

Begrundelse

I anden søjle skal der for hver medlemsstat være en obligatorisk procentandel til 
miljøforanstaltninger, dyrebeskyttelse, dyrevelfærd og dårligt stillede områder.

Ændringsforslag 1281
Annie Schreijer-Pierik
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. 30 % af det samlede EGFL- og mindst 
30 % af det samlede ELFUL-bidrag til den 
strategiske plan som fastsat i bilag IX er 
forbeholdt interventioner med fokus på de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i denne forordning, 
undtagen interventioner i medfør af artikel 
66.

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle fælles landbrugspolitik allokerer 30 % af EGFL til den meget bureaukratiske 
grønne omstilling af direkte udbetalinger og 30 % af ELFUL til forpligtelser inden for miljø-
og klimaforvaltning. Artikel 87 forudsætter, at 40 % af de direkte udbetalinger og 100 % af 
forpligtelserne inden for miljø- og klimaforvaltning kan regnes som støtte til klimamålene i 
Parisaftalen, som ikke kan opfyldes uden også at have et mål for EGFL. Mit ændringsforslag 
bør forstås og kan kun finde anvendelse i sammenhæng med mine øvrige ændringsforslag 
samt positiv belønning til landbrugere uden betingelserne i Kommissionens oprindelige 
forslag.

Ændringsforslag 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 40 % af de samlede EGFL- og
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66.

Or. en
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Ændringsforslag 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 50 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at indsatsen øges med hensyn til miljømæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag 1284
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

2. Mindst 50 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

Or. en
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Ændringsforslag 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat fastsætter et 
mindstebeløb, der bidrager til det 
specifikke mål, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, litra f). Beløbet skal beregnes på 
grundlag af SWOT-analysen og 
beregningen af de behov, der sigtes mod 
med hensyn til prioriterede arter og 
levesteder inden for den prioriterede 
handlingsplan i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF. 
Beløbet anvendes til de i denne 
forordnings artikel 65, artikel 67 og 
artikel 68, stk. 4, litra a), beskrevne 
foranstaltninger og til anvendelse af 
støtten til strategiske 
naturbeskyttelsesprojekter inden for 
rammerne af [LIFE-forordningen] i 
henhold til denne artikels stk. 7.

Or. de

Begrundelse

Formålsbestemt binding af midler til natur, miljø og klima.

Ændringsforslag 1286
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 5 % af det samlede EGFL-bidrag 
til den strategiske plan som fastsat i bilag 
VII er forbeholdt interventioner med 
fokus på de specifikke 
fødevaresikkerheds- og 
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dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra i).

Or. en

Ændringsforslag 1287
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1288
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi.

udgår

Or. de

Begrundelse

Formålsbestemt binding af midler til natur, miljø og klima.

Ændringsforslag 1289
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat 
i bilag IX er forbeholdt interventioner 
med fokus på de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), d), e), f), 
h) og j), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66.

Or. fr

Ændringsforslag 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat 
i bilag IX er forbeholdt interventioner 
med fokus på de specifikke miljø-, klima-
og dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), 
f) og ia), undtagen interventioner i medfør 
af artikel 66.

Or. en

Begrundelse

Ved formuleringen og gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik skal EU og 
medlemsstaterne tage behørigt hensyn til dyrs velfærd i betragtning af, at de er følende 
væsener (artikel 13 i TEUF). Det bør omfatte øremærkning af udgifter, der bidrager til 
dyrevelfærdsrelaterede målsætninger.

Ændringsforslag 1291
Angélique Delahaye
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Mindst 30 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat 
i bilag IX er forbeholdt interventioner 
med fokus på de specifikke målsætninger 
for investeringer og virksomheder i 
landdistrikterne, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, litra b), d), e), f), h), og j), i denne 
forordning, undtagen interventioner i 
medfør af artikel 66.

Or. fr

Ændringsforslag 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst 5 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat 
i bilag IX er forbeholdt interventioner 
med fokus på den specifikke 
dyrevelfærdsrelaterede målsætning, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra ia), 
undtagen interventioner i medfør af 
artikel 66.

Or. en

Ændringsforslag 1293
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mindst 30 % af det samlede EGFL-
bidrag til den strategiske plan er 
forbeholdt supplerende omfordelingsstøtte 
til de første hektarer som beskrevet i 
artikel 26.

Or. en

Begrundelse

For at målrette støtte mod små og mellemstore bedrifter bør 30 % af EGFL-bidraget afsættes 
til omfordeling.

Ændringsforslag 1294
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De vejledende finansielle tildelinger til 
ordningerne for klima og miljø som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, afdeling 
4, underafdeling 2, er mindst 30 % af de 
beløb, der er fastsat i bilag VII.

Medlemsstaterne kan vælge at overføre 
den i første afsnit omhandlede finansielle 
tildeling til medlemsstaternes tildeling til 
ELFUL, i overensstemmelse med artikel 
90, forudsat at den anvendes i forbindelse 
med ELFUL-interventioner, der 
beskæftiger sig med de specifikke 
målsætninger vedrørende miljø, klima og 
samfundsmæssige krav som omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og i).

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at fastætte en minimumsprocentdel af udgifter til økoordninger for at sikre 
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lige konkurrencevilkår og fælles foranstaltninger for alle medlemsstater.

Ændringsforslag 1295
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Mindst 65 % af de i bilag VII anførte 
beløb, før den overførsel, der fremgår af 
artikel 15 og 90, afsættes til støtte for den 
grundlæggende indkomststøtte til 
bæredygtighed, som er omhandlet i 
kapitel II, afsnit III, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Or. en

Ændringsforslag 1296
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Mindst 50 % af det samlede EGFL-
bidrag til den strategiske plan reserveres 
til klima- og miljøordningerne som 
beskrevet i artikel 28.

Or. en

Begrundelse

For at hjælpe landbrugere med overgangen til mere klima- og miljøvenlige 
produktionsmetoder og for at opfylde Unionens klima- og miljøforpligtelser skal mindst 50 % 
af EGFL-bidraget afsættes til økoordninger.

Ændringsforslag 1297
Paul Brannen
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som minimum 20 % af det i bilag VII 
fastsatte beløb reserveres til ordninger 
som omtalt i artikel 28.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede beløb er et minimumsbeløb, der bør overvejes sammen med andre forslag, der 
forhindrer direkte betalinger i at være direkte skadelige for miljø og klima, og forvrængende 
støtte, og forslag, der sigter mod at forbedre gennemførelsen af forslaget med hensyn til 
klima, miljø og dyrevelfærd. Ellers er der ingen indvendinger mod et forslag om 50 % fra 
S&D-skyggen.

Ændringsforslag 1298
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Maksimalt 30 % af de fastsatte beløb i 
bilag VII skal øremærkes til 
grundlæggende indkomststøtte til 
levedygtighed som omhandlet i kapitel II, 
afsnit III, afdeling 2, underafdeling 1. 
Dette maksimumbeløb skal reduceres til 
0 % senest i 2027 for at tillade, at midler 
omdirigeres til mere målrettede 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Den grundlæggende indkomststøtte bør udfases for at sikre bedre målretning af offentlige 
midler via resultatbaserede betalingsordninger.
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Ændringsforslag 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 25 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

Or. en

Ændringsforslag 1300
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 13,5 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

Or. es

Ændringsforslag 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 

5. De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
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afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 50 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

Or. en

Begrundelse

Koblet indkomststøtte har tidligere ført til ulige konkurrencevilkår i nogle sektorer. EU bør 
fremme den fælles landbrugspolitiks markedsorienterede tilgang og således reducere det 
maksimale beløb for koblet indkomststøtte.

Ændringsforslag 1302
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstater, 
der i henhold til artikel 53, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1307/2013 og med 
henblik på frivillig koblet støtte anvendte 
mere end 13 % af deres årlige nationale 
loft som fastsat i bilag II til nævnte 
forordning, beslutte at anvende mere end 
10 % af det beløb, der er fastsat i bilag 
VII, med henblik på koblet indkomststøtte. 
Den procentsats, der følger heraf, kan 
ikke overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

udgår

Or. en

Begrundelse

Koblede betalinger bør ikke overstige 10 % af de beløb, der er fastsat i bilag VII.

Ændringsforslag 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstater, 
der i henhold til artikel 53, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1307/2013 og med 
henblik på frivillig koblet støtte anvendte 
mere end 13 % af deres årlige nationale 
loft som fastsat i bilag II til nævnte 
forordning, beslutte at anvende mere end 
10 % af det beløb, der er fastsat i bilag 
VII, med henblik på koblet indkomststøtte. 
Den procentsats, der følger heraf, kan 
ikke overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1304
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstater, der 
i henhold til artikel 53, stk. 4, i forordning
(EU) nr. 1307/2013 og med henblik på 
frivillig koblet støtte anvendte mere end
13 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II til nævnte forordning, 
beslutte at anvende mere end 10 % af det 
beløb, der er fastsat i bilag VII, med 
henblik på koblet indkomststøtte. Den 
procentsats, der følger heraf, kan ikke 
overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

Uanset første afsnit kan medlemsstater, der 
i henhold til artikel 53, stk. 4, i forordning
(EU) nr. 1307/2013 og med henblik på 
frivillig koblet støtte anvendte mere end
15 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II til nævnte forordning, 
beslutte at anvende mere end 15 % af det 
beløb, der er fastsat i bilag VII, med 
henblik på koblet indkomststøtte. Den 
procentsats, der følger heraf, kan ikke 
overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

Or. es
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Ændringsforslag 1305
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1, eller 
skovlandbrugssystemer baseret på 
skovbrug/jordbrug eller 
skovbrug/græsning samt certificerede 
systemer med træer uden for skovene.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 30.

Ændringsforslag 1306
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til olie-
og proteinafgrøder i overensstemmelse 
med afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Or. fr
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Ændringsforslag 1307
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2,1 %, hvis 
det beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 13,5 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Or. es

Ændringsforslag 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 5 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 25 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Or. en

Begrundelse

De koblede indkomststøtteinterventioner bidrager til at stabilisere sårbare sektorer og 
hjælper landbrugere med at håndtere skadelige virkninger såsom markedsvolatilitet, 
klimaforandringer eller beskæftigelseskrav. Nogle af sektorerne når, på trods af det aktuelle 
støtteniveau, ikke en tilfredsstillende rentabilitet. Derfor er de koblede 
indkomststøtteinterventioner i et tilstrækkeligt omfang afgørende for at bevare 
konkurrenceevne og bæredygtighed i disse sektorer.
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Ændringsforslag 1309
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten til olie- og proteinafgrøder er i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
direktivet om vedvarende energi med 
hensyn til nyttiggørelsen af biprodukter 
fra disse afgrøder i biobrændstoffer.

Or. fr

Ændringsforslag 1310
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Til finansiering af støtten omhandlet i 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1a, gør medlemsstaterne 
brug af 15 % afgiften i bilag VII.

Or. es

Ændringsforslag 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Betalinger fra første søjle, herunder 
koblet støtte, begrænses pr. hektar og 
støttemodtager til to gange de 
gennemsnitlige direkte betalinger fra EU 
pr. hektar.
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Or. en

Ændringsforslag 1312
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den vejledende finansielle tildeling til 
de i artikel 28 omhandlede økoordninger 
skal være mindst 30 % i 2021 og 2022, 
40 % i 2023 og 2024, 50 % i 2025 og 2026 
og 60 % i 2027.

Or. en

Ændringsforslag 1313
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Midler under den fælles 
landbrugspolitik anvendes ikke til 
finansiering eller støtte af CAFO-
bedrifter (Concentrated animal feeding 
operations).

Or. en

Ændringsforslag 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan i deres strategiske 7. Medlemsstaterne kan i deres strategiske 
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plan beslutte at anvende en vis andel af 
ELFUL-tildelingen til at øge støttens 
løftestangseffekt og opgradere integrerede 
strategiske naturprojekter som omhandlet i 
[LIFE-forordningen] og til at finansiere 
aktioner vedrørende tværnational 
læringsmobilitet for borgere på landbrugs-
landdistriktsområdet med særlig fokus på 
unge landbrugere, jf. 
[Erasmusforordningen].

plan beslutte at anvende en vis andel af 
ELFUL-tildelingen til at øge støttens 
løftestangseffekt og opgradere integrerede 
strategiske naturprojekter som omhandlet i 
[LIFE-forordningen] og til at finansiere 
aktioner vedrørende tværnational 
læringsmobilitet for borgere på landbrugs-
landdistriktsområdet med særlig fokus på 
unge landbrugere, jf. 
[Erasmusforordningen] og kvinder i 
landdistrikter.

Or. sv

Ændringsforslag 1315
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Mindst 10 % af de beløb, der er fastsat 
i bilag VII, er forbeholdt støtte til frivillige 
ordninger til gavn for klimaet og miljøet 
(økoordninger) under artikel 28.

Or. en

Ændringsforslag 1316
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til forordning
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87 udgår

Sporing af klimarelaterede udgifter

1. Kommissionen foretager på grundlag 
af de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til 
klimamålsætningerne ved brug af enkle 
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og fælles metoder.

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

a) 40 % for udgifter til grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed og supplerende 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 2 og 
3

b) 100 % for udgifter til ordninger til gavn 
for klimaet og miljøet som omhandlet i 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 4

c) 100 % for udgifter til interventioner 
som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første 
afsnit

d) 40 % for udgifter til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger som omhandlet i artikel 
66.

Or. pl

Begrundelse

Under hensyntagen til antagelsen vedrørende forenklingen af den fremtidige fælles 
landbrugspolitik synes indførelsen af forordninger vedrørende indberetning af udgifter til 
klimaet at være uberettiget. Navnlig set i lyset af, at (analog med den nuværende 
programmeringsperiode) udkastet til en forordning fastsætter bestemmelser for overvågning 
af minimumsniveauer for udgifter til miljø og klima (mindst 30 % af midlerne fra søjle II). 
Indførelsen af yderligere sporing af klimaudgifter synes derfor uberettiget.

Ændringsforslag 1317
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 87 – Overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sporing af klimarelaterede udgifter Sporing af klimarelaterede udgifter samt 
udgifter til biodiversitet og bekæmpelse af 
diffus forurening

Or. fr

Begrundelse

Et grønnere EU-budget bør ikke alene dreje sig om klima, men også om biodiversitet og 
bekæmpelse af diffus forurening, hvor det også er vigtigt at spore den fælles landbrugspolitiks 
– som alle EU-politikkers – bidrag til målsætningerne.

Ændringsforslag 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 87 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sporing af klimarelaterede udgifter Sporing af miljø- og klimarelaterede 
udgifter

Or. en

Ændringsforslag 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.
Kommissionen rapporterer regelmæssigt 
om de fremskridt, der er gjort mod en 
mainstreaming af klimaforanstaltninger, 
herunder udgiftsbeløbet. Resultaterne 



AM\1172552DA.docx 93/151 PE632.145v01-00

DA

præsenteres i årsevalueringen som fastsat 
i artikel 122.

Or. en

Ændringsforslag 1320
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne
og målene for biodiversitet og bekæmpelse 
af diffus forurening ved brug af enkle og 
fælles metoder.

Or. fr

Ændringsforslag 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til miljø- og
klimamålsætningerne ved brug af enkle, 
passende og fælles metoder.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør gennemføre en vurdering under anvendelse af en passende metode, som 
vedrører klima- og generelle miljøudgifter.
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Ændringsforslag 1322
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.

1. Kommissionen foretager på grundlag af 
de oplysninger, der forelægges af 
medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle, nøjagtige, 
evidensbaserede og fælles metoder.

Or. en

Begrundelse

Dette bør gøres så præcist som muligt for at give sikkerhed for fornuftig anvendelse af EU-
midler. Den fælles landbrugspolitik bør betale for resultater, ikke for varm luft.

Ændringsforslag 1323
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Metoden vedrørende omkostninger i 
forbindelse med klimaet bør tage højde 
for nedsættelsen af emissioner og 
stigningen af kulstofbindingen, som
foranstaltningerne indeholdt i 
medlemsstaternes strategiske planer
forventes at skabe, og den bør udarbejdes 
i samråd med det europæiske 
miljøagentur og medlemsstaterne.

Or. es
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Ændringsforslag 1324
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Metoden vedrørende omkostninger i 
forbindelse med miljøet bør tage højde for 
forbedringer af landbrugets indvirkning 
på naturen, som foranstaltningerne
indeholdt i medlemsstaternes strategiske 
planer forventes at skabe, og den bør 
udarbejdes i samråd med det europæiske 
miljøagentur og medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 1325
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

udgår

a) 40 % for udgifter til grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed og supplerende 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 2 og 
3

b) 100 % for udgifter til ordninger til gavn 
for klimaet og miljøet som omhandlet i 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 4

c) 100 % for udgifter til interventioner 
som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første 
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afsnit

d) 40 % for udgifter til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger som omhandlet i artikel 
66.

Or. es

Ændringsforslag 1326
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

Kommissionen foreslår på grundlag af 
disse undersøgelser en sporingsmetode, 
idet den sørger for, at: 

a) kun udgifter til aktiviteter, som i 
væsentlig grad bidrager til reduktion og 
binding af emissioner, betragtes som 
klimaudgifter 

b) procentdelen af hver udgift, der 
betragtes som klimaudgift, er proportional 
med aktivitetens faktiske positive 
indvirkning på drivhusgasemissioner eller 
-binding

c) udgifterne til aktiviteter, som har en 
negativ indvirkning på 
drivhusgasemissioner og -binding, 
fratrækkes de samlede klimaudgifter ved 
brug af en lignende metode. 

Or. en
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Begrundelse

Den Europæiske Revisionsret har i sin rapport om Kommissionens forslag om den fælles 
landbrugspolitik kaldt den fælles landbrugspolitiks anslåede bidrag til klimamålsætningerne 
"urealistisk". Dette bidrag skal beregnes for hver enkelt intervention på grundlag af 
aktiviteternes faktiske virkninger, målt ved peer-evaluerede videnskabelige undersøgelser. 
Vægtede estimater som foreslået af Kommissionen medfører risiko for sænkning af Unionens 
overordnede klimaambitioner, idet det ikke kan verificeres, om de forskellige udgifter rent 
faktisk giver nogen klimapåvirkning.

Ændringsforslag 1327
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne og 
målene for biodiversitet og bekæmpelse af 
diffus forurening. Disse vægtninger er 
som følger:

Or. fr

Ændringsforslag 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved at 
anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne, 
og suppleres med EU's 
klimamarkørsystem. Disse vægtninger er 
som følger:
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Or. en

Ændringsforslag 1329
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 40 % for udgifter til grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed og supplerende 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 2 og 
3

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1330
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 100 % for udgifter til ordninger til gavn 
for klimaet og miljøet som omhandlet i 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 4

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1331
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 100 % for udgifter til interventioner udgår
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som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første 
afsnit

Or. en

Ændringsforslag 1332
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 100 % for udgifter til interventioner som 
omhandlet i artikel 86, stk. 2, første afsnit

c) 100 % for udgifter til interventioner som 
omhandlet i artikel 65 og 67

Or. en

Ændringsforslag 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 100 % til udgifter til støtte for 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1

Or. en

Ændringsforslag 1334
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 40 % for udgifter til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 

udgår
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begrænsninger som omhandlet i artikel 
66.

Or. en

Ændringsforslag 1335
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 40 % for udgifter til naturbetingede eller 
andre områdespecifikke begrænsninger 
som omhandlet i artikel 66.

d) 60 % for udgifter til naturbetingede eller 
andre områdespecifikke begrænsninger 
som omhandlet i artikel 66.

Or. en

Ændringsforslag 1336
Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 87 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87a

Sporing af udgifter til dyrevelfærd 

1. På grundlag af oplysningerne fra 
medlemsstaterne vurderer Kommissionen 
politikkens bidrag til fremme af 
målsætningen for dyrevelfærd ved hjælp 
af en enkel og fælles metodologi. 

2. Bidraget til udgiftsmålet vurderes 
skønsmæssigt ved anvendelse af 
specifikke vægtninger, der differentieres 
ud fra, om støtten yder et betydeligt eller 
et beskedent bidrag til fremme af 
målsætningen for dyrevelfærd. 

Disse vægtninger er som følger: a) 100 % 
til udgifter til interventioner som 
omhandlet i artikel 86, stk. 3, b) 30 % til 
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udgifter under ordningerne til gavn for 
klima og miljø som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling II, underafdeling 4. 

Or. en

Ændringsforslag 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske plan en vejledende finansiel 
tildeling til hver intervention. For hver 
intervention skal multiplikationen af det 
planlagte enhedsbeløb uden anvendelse af 
den variation i procentsats, der er 
omhandlet i artikel 89, og de planlagte 
output, være lig med den vejledende 
finansielle tildeling.

1. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske plan en vejledende finansiel 
tildeling til hver intervention i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, 
og 86, stk. 2. For hver intervention skal 
multiplikationen af det planlagte 
enhedsbeløb uden anvendelse af den 
variation i procentsats, der er omhandlet i 
artikel 89, og de planlagte output, være lig 
med den vejledende finansielle tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afkoblede direkte betalinger og koblet 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II

a) afkoblede direkte betalinger, undtagen 
ordninger til gavn for klimaet og miljøet 
som fastsat i artikel 28, og koblet 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II

Or. en
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Ændringsforslag 1339
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til direkte betalinger, jf. bilag IV, efter 
fradrag af de tildelinger til bomuld, der er 
fastsat i bilag VI for kalenderårene 2021 til 
2026, til medlemsstatens tildeling til 
ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 eller

a) op til 20 % af medlemsstatens tildeling 
til direkte betalinger, jf. bilag IV, efter 
fradrag af de tildelinger til bomuld, der er 
fastsat i bilag VI for kalenderårene 2021 til 
2026, til medlemsstatens tildeling til 
ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 eller

Or. en

Begrundelse

ELFUL-betalinger er generelt mere rettet mod gennemførelsen af mål end EGFL-betalinger. 
Med henblik på at sikre, at den fælles landbrugspolitik når sine mål, bør det kun være tilladt 
at overføre tildelinger til de mere resultatorienterede ELFUL-tildelinger.

Ændringsforslag 1340
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
2021 til 2026.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1341
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
2021 til 2026.

udgår

Or. en

Begrundelse

ELFUL-betalinger er generelt mere rettet mod gennemførelsen af mål end EGFL-betalinger. 
Med henblik på at sikre, at den fælles landbrugspolitik når sine mål, bør det kun være tilladt 
at overføre tildelinger til de mere resultatorienterede ELFUL-tildelinger.

Ændringsforslag 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
2021 til 2026.

udgår

Or. de

Begrundelse

Støtte til miljø- og klimaforanstaltninger under anden søjle.

Ændringsforslag 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
2021 til 2026.

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til ordninger til 
gavn for klimaet og miljøet som fastsat i 
artikel 28.

Or. en

Ændringsforslag 1344
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
2021 til 2026.

b) op til 25 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
2021 til 2026.

Or. pl

Begrundelse

Målretning af resultaterne af gennemførelse af den nye gennemførelsesmodel kræver, at 
medlemsstaterne får tilstrækkelig fleksibilitet.

Ændringsforslag 1345
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 15 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 

b) op til 20 % af medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til 
medlemsstatens tildeling til direkte 
betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 
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2021 til 2026. 2021 til 2026.

Or. en

Ændringsforslag 1346
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den procentdel af medlemsstatens 
tildeling til direkte betalinger, der kan 
overføres til medlemsstatens tildeling til 
ELFUL som omhandlet i første afsnit, 
kan forhøjes med

udgår

a) op til 15 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger.

b) op til 2 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse i overensstemmelse med artikel 
86, stk. 4, litra b).

Or. de

Ændringsforslag 1347
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 15 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger.

a) op til 30 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger.
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Or. en

Ændringsforslag 1348
Susanne Melior

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den procentdel af medlemsstatens 
tildeling til direkte betalinger, der kan 
overføres til medlemsstatens tildeling til 
ELFUL som omhandlet i stk. 1, kan 
forhøjes med

a) op til 50 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger

a) op til 2 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse i overensstemmelse med artikel 
86, stk. 4, litra b).

Or. de

Begrundelse

Støtte til miljø- og klimaforanstaltninger under anden søjle.

Ændringsforslag 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger strategiske 
planer i overensstemmelse med denne 
forordning for at gennemføre den støtte fra 
Unionen, der finansieres gennem EGFL og 

Medlemsstaterne fastlægger strategiske 
planer i overensstemmelse med denne 
forordning og i henhold til artikel 4 for at 
gennemføre den støtte fra Unionen, der 
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ELFUL, med henblik på opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6.

finansieres gennem EGFL og ELFUL, med 
henblik på opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6.

Or. de

Ændringsforslag 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte medlemsstaters 
interventionsstrategier i henhold til denne 
forordnings artikel 95, stk. 1, litra b), og 
artikel 97 leveres under medlemsstaternes 
ansvar til Kommissionen, der 
gennemfører disse som en EU-liste.

Or. de

Ændringsforslag 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt
resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt resultat-
og effektindikatorer, der er fastlagt i bilag 
I.

Or. en
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Ændringsforslag 1352
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt
resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt resultat-
og effektindikatorer, der er fastlagt i bilag 
I.

Or. en

Ændringsforslag 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver strategisk plan dækker perioden 1. 
januar 2021 til 31. december 2027.

Hver strategisk plan træder i kraft to år 
efter denne reforms ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at de 
interventionsstrategier, som 
medlemsstaterne udarbejder i henhold til 
denne forordnings artikel 95, litra b), 
optages på EU-listen. 

Or. de

Ændringsforslag 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at der er 
sammenhæng i EU-listen, som er baseret 
på de interventionsstrategier, der 
forelægges af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 95, litra b), med henblik på at nå 
de relevante mål for denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Forslag til forordning
Artikel 92 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et øget ambitionsniveau med hensyn til 
miljø- og klimamålsætninger

Et øget ambitionsniveau med hensyn til 
miljø-, klima- og dyrevelfærdsrelaterede 
målsætninger

Or. sv

Ændringsforslag 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem 
EGFL og ELFUL i perioden 2014-2020.

1. Medlemsstaterne giver med deres 
strategiske planer og navnlig gennem de 
elementer i interventionsstrategien, der er 
omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), i 
forhold til den samlede del af budgettet, 
der afsættes til at opfylde målsætningen, 
der er fastsat i artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013 i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020, en
større samlet andel af budgettet til 
opfyldelse af de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f). 
Medlemsstaterne sætter de afsatte midler 
til de enkelte foranstaltninger i følgende
forhold:

a) foranstaltninger i henhold til denne
forordnings artikel 43 med forordning 
(EU) nr. 1307/2013

b) interventioner i henhold til artikel 65, 
artikel 67 og artikel 68, stk. 4, litra a), i 
denne forordning med artikel 17, litra d), 
artikel 21-23, artikel 25 og artikel 34 i 
forordning (EU) nr. 1305/2013.

Or. de

Begrundelse

Formålsbestemt binding af midler til miljø og klima.

Ændringsforslag 1358
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.
Betalinger til omlægning til økologisk 
drift og vedligeholdelse i de strategiske 
planer under artikel 28 og 65 i denne 
forordning overstiger de samlede 
betalinger, der er foretaget inden 2021 
under foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikter til økologiske bedrifter 
beregnet som et årligt gennemsnit i faste 
priser.

Or. en

Ændringsforslag 1359
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), på 
EU-plan at yde et større samlet bidrag til 
opfyldelsen af de specifikke miljø- og 
klimarelaterede målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i forhold 
til det samlede bidrag til opfyldelsen af den 
målsætning, der er omhandlet artikel 110, 
stk. 2, første afsnit, litra b), i forordning
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1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

(EU) nr. 1306/2013, i form af støtte 
igennem EGFL og ELFUL i perioden 
2014-2020, og tilstræber at opretholde lige 
konkurrencevilkår mellem landbrugere 
fra forskellige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø-, klima- og
dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og
ia), i forhold til det samlede bidrag til 
opfyldelsen af den målsætning, der er 
omhandlet artikel 110, stk. 2, første afsnit, 
litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, i 
form af støtte igennem EGFL og ELFUL i 
perioden 2014-2020.

Or. en

Begrundelse

Den seneste særlige Eurobarometerundersøgelse om dyrevelfærd (nr. 442) viste, at 82 % af 
EU-borgerne mente, at landbrugsdyrs velfærd bør beskyttes bedre. Det synes passende og 
nødvendigt med større ambitioner på dette område.

Ændringsforslag 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic
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Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø-, klima- og
dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og
ia), i forhold til det samlede bidrag til 
opfyldelsen af den målsætning, der er 
omhandlet artikel 110, stk. 2, første afsnit, 
litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, i 
form af støtte igennem EGFL og ELFUL i 
perioden 2014-2020.

Or. sv

Begrundelse

Den seneste særlige Eurobarometerundersøgelse viste, at 82 % af EU-borgerne mener, at 
landbrugsdyrs velfærd bør øges. Det er derfor rimeligt at tage hensyn til dette med højere 
ambitioner i den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 1362
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 

1. Medlemsstaterne yder gennem deres 
strategiske planer og navnlig gennem de 
elementer i interventionsstrategien, der er 
omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), et 
større samlet bidrag til opfyldelsen af de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
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afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 1363
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

1. Medlemsstaterne yder gennem deres 
strategiske planer og navnlig gennem de 
elementer i interventionsstrategien, der er 
omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), et 
større samlet bidrag til opfyldelsen af de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

Or. en

Begrundelse

De strategiske planer under den fælles landbrugspolitik bør øge ambitionerne, og, eftersom 
betalingerne skal være resultatbaserede, bør planerne udvikles med henblik på at sikre reel
forbedring og ikke blot stræbe efter forbedringer.

Ændringsforslag 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

1. Medlemsstaterne yder gennem deres 
strategiske planer og navnlig gennem de 
elementer i interventionsstrategien, der er 
omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), et 
større samlet bidrag til opfyldelsen af de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 1365
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Betalinger til omlægning til økologisk 
drift og vedligeholdelse i de strategiske 
planer under artikel 28 og 65 i denne 
forordning overstiger de samlede 
betalinger, der er foretaget inden 2021 
under foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikter til økologiske bedrifter 
beregnet som et årligt gennemsnit i faste 
priser.

Or. en

Begrundelse

Økologisk landbrug er en vigtig metode til gennemførelse af miljømæssige og 
samfundsmæssige mål. Samtidig har støtten til denne sektor været begrænset i adskillige 
lande, og den risikerer at blive begrænset yderligere fremover. Derfor er det vigtigt at 
medtage et krav om ikke at give køb på ambitionen om omstilling til økologisk drift.



PE632.145v01-00 116/151 AM\1172552DA.docx

DA

Ændringsforslag 1366
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af 
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 
på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af 
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 
på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b). Hvis det er relevant, kan 
medlemsstaterne træffe specifikke 
foranstaltninger for at opnå de mål, der er 
fastsat i artikel 91. Sådanne 
foranstaltninger behøver ikke at være i 
direkte forlængelse af de eksisterende 
foranstaltninger. Mindre afvigelser fra år 
til år kan tolereres på den betingelse, at 
der kan konstateres fremskridt i retning af 
målene i den strategiske 
planlægningsperiode fra 1. januar 2021 
til 31. december 2027.

Or. en

Ændringsforslag 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af 
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer for, hvordan de har til 
hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1, herunder at sikre, at 
deres målsætninger, som er fastlagt på 
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på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

grundlag af de i artikel 91, stk. 1, nævnte 
indikatorer, udgør en forbedring af den 
aktuelle situation. Redegørelsen baseres på 
relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

Or. de

Begrundelse

Formålsbestemt binding af midler til miljø og klima.

Ændringsforslag 1368
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 
på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer for de miljø- og 
klimamæssige resultater, som man 
forventer at opnå frem til 2027, på 
grundlag af målsætningerne og de 
relevante virkningsindikatorer fastsat i 
bilag I. Og hvordan de har til hensigt at nå 
det samlede bidrag som omhandlet i stk. 1. 
Redegørelsen baseres på relevante 
oplysninger som f.eks. de elementer, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra a)-f), og 
artikel 95, stk. 2, litra b).

Or. es

Ændringsforslag 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 
på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer for de miljø- og 
klimamålsætninger, de tilstræber at nå i 
2012-2027, på grundlag af målene for de 
relevante effektindikatorer som fastsat i 
bilag I og for, hvordan de har til hensigt at 
nå det samlede bidrag som omhandlet i stk. 
1. Redegørelsen baseres på relevante 
oplysninger som f.eks. de elementer, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra a)-f), og 
artikel 95, stk. 2, litra b).

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bruge effektindikatorer og de respektive mål, som de har sat, i 
forbindelse med vurderingen af ambitionerne på miljø- og klimaområdet.

Ændringsforslag 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 
på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af de nyeste 
og mest pålidelige oplysninger for, 
hvordan de har til hensigt at nå det samlede 
bidrag som omhandlet i stk. 1. 
Redegørelsen baseres på relevante 
oplysninger som f.eks. de elementer, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra a)-f), og 
artikel 95, stk. 2, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 1371
Francesc Gambús
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Forslag til forordning
Artikel 92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92a

Regional minimumsambition i områder 
med naturbetingede eller andre specifikke 

begrænsninger, investeringer i 
landbrugsbedrifter og unge

1. Medlemsstater, der i perioden 2014-
2020 har valgt regionale programmer for 
udvikling af landdistrikterne i henhold til 
afsnit II, kapitel I i forordning (EU) nr. 
1305/2013, de strategiske planer i den 
fælles landbrugspolitik og helt konkret i 
henhold til elementerne i strategien for 
interventioner til udvikling af 
landdistrikterne, der er omfattet af artikel 
66, 68 og 69, bør som minimum, og med 
samme målsætninger og støttebeløb 
svarende til hver af deres regioner, for så 
vidt angår regioner med naturlige 
begrænsninger eller andre specifikke 
begrænsninger, bidrage til 
investeringerne i landbrugsbedrifter og 
etableringen af unge landbrugere.

2. De strategiske planer i den fælles 
landbrugspolitik for de medlemsstater, 
hvor stk. 1 ovenfor finder anvendelse, bør 
anvende mutatis mutandis-princippet, et 
indikatorsystem og deres evaluering i 
henhold til artikel 7 på alle deres regioner 
samt for den relevante del på indholdet af 
den strategiske plan i den fælles 
landbrugspolitik.

Or. es

Ændringsforslag 1372
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er elementer i den strategiske 
plan, som fastlægges på regionalt plan, 
sikrer medlemsstaten sammenhængen og 
overensstemmelsen med de elementer i 
den strategiske plan, der fastlægges på 
nationalt plan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1373
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er elementer i den strategiske 
plan, som fastlægges på regionalt plan, 
sikrer medlemsstaten sammenhængen og 
overensstemmelsen med de elementer i den 
strategiske plan, der fastlægges på nationalt 
plan.

Hvis der er elementer i den strategiske 
plan, som fastlægges på regionalt plan, 
sikrer medlemsstaten sammenhængen og 
overensstemmelsen mellem disse 
elementer i landdistriktsudviklingen og de 
elementer i den strategiske plan, der 
fastlægges på nationalt plan.

Or. it

Ændringsforslag 1374
Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategiske planer fastlægges på regionalt 
plan, og hver medlemsstat sikrer, at de 
regionale strategiske planer er i 
overensstemmelse med målsætningerne 
og indikatorerne i den strategiske plan 
under den fælles landbrugspolitik 
udarbejdet på nationalt plan.
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Or. en

Ændringsforslag 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne offentliggør de 
strategiske planer og de tilhørende bilag, 
både i løbet af udarbejdelsen og efter 
deres godkendelse, for at skabe mulighed 
for en offentlig debat på et velinformeret 
grundlag. Medlemsstaterne hører 
partnerne om ordningerne vedrørende 
offentliggørelsen af de strategiske planer 
og den tilhørende dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne, civilsamfundet og medierne skal have adgang til de strategiske planer, 
herunder udkastene og de endelige udgaver, for at skabe mulighed for en demokratisk debat 
om spørgsmål af central betydning for folks hverdag, f.eks. hvordan vores mad dyrkes. Den 
resultatbaserede tilgang i den nye gennemførelsesmodel kræver en større deltagelse fra 
borgernes side for at fungere korrekt, eftersom regeloverholdelsen er blevet nedprioriteret, og 
det er de praktiske resultater, der tæller. Det er vigtigt at indføre minimumskrav om 
gennemsigtighed for Unionen som helhed, eftersom disse i øjeblikket varierer kraftigt over 
hele EU.

Ændringsforslag 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne offentliggør de 
strategiske planer og de tilhørende bilag, 
både i løbet af udarbejdelsen og efter 
deres godkendelse, for at skabe mulighed 



PE632.145v01-00 122/151 AM\1172552DA.docx

DA

for en offentlig debat på et velinformeret 
grundlag. Medlemsstaterne hører 
partnerne om ordningerne vedrørende 
offentliggørelsen af de strategiske planer 
og den tilhørende dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 1377
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne offentliggør de 
strategiske planer og de tilhørende bilag, 
både i løbet af udarbejdelsen og efter 
deres godkendelse, for at skabe mulighed 
for en offentlig debat på et velinformeret 
grundlag. Medlemsstaterne hører 
partnerne om ordningerne vedrørende 
offentliggørelsen af de strategiske planer 
og den tilhørende dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne, civilsamfundet og medierne skal have adgang til de strategiske planer, 
herunder udkastene og de endelige udgaver, for at skabe mulighed for en demokratisk debat 
om spørgsmål af central betydning for folks hverdag, f.eks. hvordan vores mad dyrkes. Den 
resultatbaserede tilgang i den nye gennemførelsesmodel kræver en større deltagelse fra 
borgernes side for at fungere korrekt, eftersom regeloverholdelsen er blevet nedprioriteret, og 
det er de praktiske resultater, der tæller. Det er vigtigt at indføre minimumskrav om 
gennemsigtighed for Unionen som helhed, eftersom disse i øjeblikket varierer kraftigt over 
hele EU.

Ændringsforslag 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne offentliggør deres 
strategiske planer og de tilhørende bilag, 
både som udkast og efter deres 
godkendelse, for at sikre, at der er 
mulighed for en offentlig debat på et 
velinformeret grundlag.

Or. sv

Begrundelse

Landbrugere, civilsamfundet og medierne skal have adgang til medlemsstaternes strategiske 
planer, herunder udkast til disse, for at ruste folk til at deltage i en åben debat om spørgsmål 
af central betydning for folks hverdag, f.eks. om hvordan vores mad produceres.

Ændringsforslag 1379
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet 
på effektiv vis inddrages i udarbejdelsen 
af planens miljø- klimamæssige aspekter.

udgår

Or. pl

Begrundelse

De relevante partnere skal høres bredt om strategiske planer. Der er derfor ikke behov for at 
udarbejde specifikke bestemmelser, der regulerer spørgsmålene om at sikre en effektiv 
deltagelse af kompetente miljø- og klimamyndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af de 
miljø- og klimamæssige aspekter af planen.

Ændringsforslag 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af 
planens miljø- klimamæssige aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet
fuldt ud inddrages i udarbejdelsen af alle
planens elementer og er medansvarlige 
navnlig med hensyn til planens miljø-
klimamæssige aspekter, herunder ved 
fastsættelsen af miljømål på grundlag af 
resultat- og effektindikatorerne, artikel 
28, artikel 28 a (ny) og artikel 65-67.

Or. de

Begrundelse

Klima- og miljøaspekter skal indgå effektivt.

Ændringsforslag 1381
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af 
planens miljø- klimamæssige aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet 
inddrages fuldt ud i udarbejdelsen af
planen og i fællesskab er ansvarlige for
planens miljø- klimamæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 1382
Christophe Hansen
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Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af 
planens miljø- klimamæssige aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet
samt interesserede parter høres før
udarbejdelsen af planens miljø-
klimamæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af 
planens miljø- klimamæssige aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv og inkluderende vis inddrages i 
udarbejdelsen af planens miljø-
klimamæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø-, klima- og
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på effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af 
planens miljø- klimamæssige aspekter.

sundhedsområdet på effektiv vis inddrages 
i udarbejdelsen af planens miljø-
klimamæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 1385
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) arbejdsmarkedets parter, 
miljøorganisationer og de økonomiske 
interesseorganisationer, herunder 
videnskabsfolk

Or. en

Ændringsforslag 1386
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) miljøorganisationer, arbejdsmarkedets 
parter og de økonomiske 
interesseorganisationer, herunder 
videnskabsfolk

Or. en

Ændringsforslag 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) miljøorganisationer, arbejdsmarkedets 
parter og de økonomiske 
interesseorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) miljøorganisationer, arbejdsmarkedets 
parter og de økonomiske 
interesseorganisationer

Or. de

Begrundelse

Klima- og miljøaspekter skal indgå effektivt.

Ændringsforslag 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) arbejdsmarkedets parter, 
miljøorganisationer og de økonomiske 
interesseorganisationer

Or. en

Begrundelse

Der vil være behov for effektiv deltagelse af miljøinteressenter og partnere for at sikre en god 
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gennemførelse.

Ændringsforslag 1390
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer
miljøorganisationer og andre dele af
civilsamfundet, navnlig dem, hvis
aktiviteter vedrører de specifikke 
målsætninger som fastsat i artikel 6 i dette 
forslag, og organer, som er ansvarlige for 
fremme af social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, rettigheder for personer med 
handicap, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

De grupper i civilsamfundet, der skal høres, er dem, der er knyttet til de ni mål i artikel 6, 
herunder repræsentanter for landbrugerne og organisationer, der er aktive inden for 
beskyttelse af miljø og biodiversitet, fødevarer og sundhed osv. Det vil være nyttigt med en 
udtrykkelig henvisning til artikel 6 her.

Ændringsforslag 1391
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer
civilsamfundet og, hvis det er relevant,
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer
civilsamfundets ikkeøkonomiske 
interesser, navnlig miljø-NGO'er, og 
relevante organer, som er ansvarlige for 
fremme af social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
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ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer
civilsamfundets almennyttige 
målsætninger og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, folkesundheden, ligestilling 
mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 1394
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lokale aktionsgrupper eller andre 
subregionale udviklingsorganer, der kan 
anvende midler under 
Leaderinterventionen.

Or. en

Ændringsforslag 1395
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer.

Medlemsstaterne inddrager disse partnere
på lige fod i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af de strategiske planer, 
navnlig i fastlæggelsen af de nærmere 
bestemmelser for behovsvurderingen.
Medlemsstaterne inddrager også alle 
partnere i beslutninger om tidsplanen og 
de forskellige trin i proceduren for 
udarbejdelsen af de strategiske planer, 
idet man sikrer, at der afsættes 
tilstrækkelig tid til koordinering og 
diskussion mellem de forskellige 
involverede aktører. Tilrettelæggelse og 
gennemførelse af partnerskabet 
gennemføres i overensstemmelse med 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014. 

Or. en

Begrundelse

Partnerne skal træffe kollektive beslutninger om tidsplaner og procedurer for udarbejdelse af 
strategiske planer, idet tilrettelæggelsen af processen er afgørende for at få alle enheder til at 
deltage effektivt. Reglerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 om den 
europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde indeholder i øjeblikket langt flere detaljer end denne forordning, som bør 
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styrkes.

Ændringsforslag 1396
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere 
i udarbejdelsen af de strategiske planer.

Hver af partnerne i litra b) skal være 
ligeligt repræsenteret, og der skal sikres 
en afbalanceret repræsentation mellem 
litra b) og c).
Medlemsstaterne inddrager disse partnere 
i udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
strategiske planer, herunder gennem 
deltagelse i overvågningskomitéer i 
overensstemmelse med artikel 111, og 
sikrer, at al dokumentation deles rettidigt, 
og at der tildeles tilstrækkelige ressourcer 
til koordinering og fremme af debat 
blandt de interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer.

Alle de under litra b) nævnte partnere er 
ligeligt repræsenteret, og der skal sikres 
en afbalanceret fordeling mellem b) og c).
Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
strategiske planer, også gennem deltagelse 
i overvågningsudvalgene i henhold til 
artikel 111.

Or. de
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Begrundelse

Klima- og miljøaspekter skal indgå effektivt.

Ændringsforslag 1398
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer.

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
strategiske planer, herunder gennem 
deltagelse i overvågningskomitéer i 
overensstemmelse med artikel 111.
Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
partnerskabet skal ske i overensstemmelse 
med Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/2014.

Or. en

Ændringsforslag 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer.

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
strategiske planer.

Or. en

Begrundelse

Der opstår mange problemer i gennemførelsesfasen, så der bør også henvises til 
partnerskabsprincippet i denne fase.
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Ændringsforslag 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelse og gennemførelse af 
partnerskabet sker i overensstemmelse 
med Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/2014.

Or. de

Begrundelse

Ordlyden fra artikel 6 i forordningen om partnerskabet med hensyn til EU-adfærdskodeksen 
for partnerskaber indføjes for at forbedre de involveredes adgang til 
programplanlægningsprocessen for den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 1401
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter et kontaktpunkt 
for partnere med henblik på at sikre, at de 
har direkte adgang til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer en forsvarlig 
økonomisk forvaltning og en effektiv 
anvendelse af EU-midler. De forhindrer 
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uregelmæssigheder eller ineffektiv brug 
af EU's ressourcer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen samarbejder om at 
beskytte EU's finansielle interesser og at 
sikre overholdelse af reglerne om 
interessekonflikter. De anvender 
forebyggende foranstaltninger til 
forebyggelse af svig, korruption og andre 
ulovlige aktiviteter og foranstaltninger til 
at forhindre, at der opstår 
interessekonflikter.

Or. cs

Ændringsforslag 1403
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en beskrivelse af de elementer, der 
gavner miljøet og modvirker 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 1404
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bilag III om høringen af partnerne c) Bilag III om høringen af partnerne og en 
samling af partnernes bemærkninger og 
oplysninger om, hvorvidt og hvordan 
forvaltningsmyndigheden har taget 
hensyn til disse bemærkninger

Or. en
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Begrundelse

En samling af bemærkninger ville øge gennemsigtigheden og sikre, at input fra 
civilsamfundspartnerne er effektive.

Ændringsforslag 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en redegørelse for nuværende værdier 
og målværdier for effektindikatorer

Or. en

Ændringsforslag 1406
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indkredsning af behovet for hver 
specifik målsætning som fastsat i artikel 6 
på grundlag af dokumentationen fra 
SWOT-analysen. Hvert behov beskrives, 
uanset om det indgår i den strategiske plan 
eller ej

b) indkredsning af behovet for hver 
specifik målsætning som fastsat i artikel 6
og for bidraget til økologisk landbrug som 
fastsat i artikel 13, litra a), på grundlag af 
dokumentationen fra SWOT-analysen. 
Hvert behov beskrives, uanset om det 
indgår i den strategiske plan eller ej

Or. en

Ændringsforslag 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår den specifikke
målsætning om at støtte en bæredygtig 
landbrugsindkomst og 
modstandsdygtighed som omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra a), en vurdering af 
behovet for risikostyring

c) for så vidt angår de specifikke miljø- og 
klimamålsætninger, der er fastsat i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), skal vurderingen 
overholde de nationale miljø- og 
klimaplaner, der er fastsat i den 
lovgivning, der er opført i bilag XI

Or. en

Ændringsforslag 1408
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en analyse af afvejninger af og 
konflikter mellem mål og instrumenter, og 
af hvordan medlemsstaterne har til 
hensigt at reducere eller håndtere disse 
for at nå målene i artikel 5 og 6 i den 
fælles landbrugspolitik

Or. en

Begrundelse

Når de gennemfører en SWOT-analyse, vil medlemsstaterne få øje på konflikter, f.eks. mellem 
produktion/økonomi og miljøet. Set i lyset af, at sådanne konflikter er uundgåelige, er det 
vigtigt at bruge resultaterne fra analysen med henblik på at forbedre indsatsen.

Ændringsforslag 1409
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en redegørelse for de områder, hvor 
der mangler grundlæggende oplysninger, 
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eller hvor disse er utilstrækkelige, med det 
formål at give en fuldstændig beskrivelse 
af den nuværende situation med hensyn 
til specifikke mål fastsat i artikel 6 i dette 
forslag og med henblik på at overvåge de 
mål

Or. en

Ændringsforslag 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en redegørelse for de områder, hvor 
der mangler grundlæggende oplysninger, 
eller hvor disse er utilstrækkelige, med det 
formål at give en fuldstændig beskrivelse 
af den nuværende situation med hensyn 
til specifikke mål fastsat i artikel 6 i dette 
forslag og med henblik på at overvåge de 
mål

Or. en

Begrundelse

Behovsanalysen, der gennemføres i starten af proceduren med udarbejdelse af den strategiske 
plan under den fælles landbrugspolitik, skal bruges til at afdække områder, hvor der mangler 
data, eller hvor disse data er utilstrækkelige til at overvåge de specifikke mål i artikel 6. Dette 
vil hjælpe medlemsstaterne og Kommissionen med at afdække de områder, hvor resultater og 
mål er mest vanskelige at overvåge og at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en 
effektiv, konsekvent overvågning af resultater.

Ændringsforslag 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en redegørelse for de områder, hvor 
der mangler grundlæggende oplysninger, 
eller hvor disse er utilstrækkelige, med det 
formål at give en fuldstændig beskrivelse 
af den nuværende situation med hensyn 
til specifikke mål fastsat i artikel 6 i dette 
forslag og med henblik på at overvåge de 
mål

Or. en

Begrundelse

Den analyse, der gennemføres i starten af processen med at udarbejde den strategiske plan, 
skal bruges til at afdække områder, hvor der mangler data, eller hvor dataene er 
utilstrækkelige med hensyn til at overvåge de specifikke målsætninger i artikel 6. Dette vil 
hjælpe medlemsstaterne og Kommissionen med at afdække de områder, hvor resultater og 
mål er mest vanskelige at overvåge og at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en 
effektiv, konsekvent overvågning af resultater.

Ændringsforslag 1412
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en redegørelse for de områder, hvor 
der mangler en videnbase, eller hvor 
denne er utilstrækkelig, med det formål at 
give en fuldstændig beskrivelse af den 
nuværende situation med hensyn til 
specifikke mål fastsat i artikel 6 i dette 
forslag og med henblik på at overvåge de 
mål.

Or. en

Begrundelse

Behovsanalysen, der gennemføres i starten af proceduren med udarbejdelse af den strategiske 
plan, skal bruges til at afdække områder, hvor der mangler data, eller hvor disse data er 
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utilstrækkelige til at overvåge de specifikke mål i artikel 6. Dette vil hjælpe medlemsstaterne 
og Kommissionen med at afdække områder, hvor resultater og mål er mest vanskelige at 
overvåge og at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en effektiv, konsekvent 
overvågning af resultater.

Ændringsforslag 1413
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der på grundlag af oplysningerne i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a)-e), 
afdækkes områder, hvor der mangler 
grundlæggende oplysninger eller 
oplysninger om kontekstindikatorer, eller 
hvor disse er utilstrækkelige til det formål 
at give en fuldstændig beskrivelse af den 
nuværende situation med hensyn til 
specifikke mål fastsat i artikel 6 i dette 
forslag, bør medlemsstaterne håndtere en 
sådan konklusion inden for rammerne af 
deres strategiske plan eller via andre 
instrumenter og skitsere de foreslåede 
foranstaltninger i planen.

Or. en

Ændringsforslag 1414
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de specifikke miljø- og 
klimamålsætninger, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), tages der 
ved vurderingen hensyn til de nationale 
miljø- og klimaplaner, der udspringer af 
den lovgivningsmæssig, der er opført i 
bilag XI.

For de specifikke miljø- og 
klimamålsætninger, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), og hvis de 
behov, der afdækkes under de 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 1, litra a), b), c), g) og h), kan 
påvirke disse målsætninger, tages der ved 
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vurderingen hensyn til de nationale miljø-
og klimaplaner, der udspringer af den 
lovgivningsmæssig, der er opført i bilag 
XI.

Or. en

Ændringsforslag 1415
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til de specifikke mål, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra i), skal 
vurderingen tage hensyn til overholdelsen 
af den lovgivning, der er omhandlet i 
bilag XIa.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, stk. 1, litra i), er målsætningen vedrørende samfundsmæssige krav, hvoraf et af dem 
er dyrevelfærd. Bilag XIa indeholder en liste over eksisterende lovgivning om dyrevelfærd.

Ændringsforslag 1416
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender de nyeste og 
mest pålidelige data med henblik på denne 
vurdering.

Medlemsstaterne anvender de nyeste og 
mest pålidelige data med henblik på denne 
vurdering, herunder ajourførte 
oplysninger om alle stadier af en 
overtrædelsesprocedure og sager, der er 
afsluttede for nylig, vedrørende disse 
miljø- og klimaplaner, som effektivt 
gennemfører EU-lovgivningen. For at 
bidrage til EU-målsætningerne bør de 
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foranstaltninger, der foreslås i planen, der 
er omfattet af en overtrædelse, ikke 
medtages i behovsanalysen i tilfælde af en 
overtrædelse, og de bør ikke godkendes 
med henblik på finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 1417
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mål for hver relevant fælles 
resultatindikator og, hvis det er relevant, 
hver specifik resultatindikator og 
tilhørende delmål. Værdien af disse mål 
begrundes på baggrund af den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96. 
Med henblik på de specifikke målsætninger 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), udledes 
målene af de forklaringselementer, der er 
angivet i stk. 2, litra a) og b), i denne 
artikel

a) mål for hver relevant fælles 
resultatindikator og, hvis det er relevant, 
hver specifik resultatindikator og 
tilhørende delmål. Værdien af disse mål 
begrundes på baggrund af den vurdering af 
behovene og defineres for årene 2024 og 
2026. Med henblik på de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), udledes målene af de 
forklaringselementer, der er angivet i stk. 
2, litra a) og b), i denne artikel

Or. en

Begrundelse

En årlig gennemgang af performance skaber en høj administrative byrde.

Ændringsforslag 1418
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mål for hver relevant fælles
resultatindikator og, hvis det er relevant, 
hver specifik resultatindikator og 

a) mål for hver relevante fælles resultat-
og effektindikator og, hvis det er relevant,
for hver specifikke resultat- og
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tilhørende delmål. Værdien af disse mål 
begrundes på baggrund af den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96. 
Med henblik på de specifikke målsætninger 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), udledes 
målene af de forklaringselementer, der er 
angivet i stk. 2, litra a) og b), i denne 
artikel

effektindikatorer og tilhørende delmål. 
Værdien af disse mål begrundes på 
baggrund af den vurdering af behovene, 
der er omhandlet i artikel 96. Med henblik 
på de specifikke målsætninger i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), udledes målene af 
de forklaringselementer, der er angivet i 
stk. 2, litra a) og b), i denne artikel

Or. en

Begrundelse

De foreslåede resultatindikatorer fokuserer i høj grad på finansielle resultater og måler ikke 
opnåelsen af konkrete resultater. Mål bør fastsættes som "effektindikatorer" ligesom for 
"resultatindikatorer", hvilket gør det muligt at finde frem til huller mellem individuelle 
nationale mål og EU-prioriteter. Hvis begge indikatorer lader til at bevæge sig i 
modsatrettede retninger, kan den foreslåede overvågning af begge mål med hensyn til 
konsekvens- og resultatindikatorer fungere som et tidligt advarselssystem.

Ændringsforslag 1419
Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mål for hver relevant fælles 
resultatindikator og, hvis det er relevant, 
hver specifik resultatindikator og 
tilhørende delmål. Værdien af disse mål 
begrundes på baggrund af den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96. 
Med henblik på de specifikke målsætninger 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), udledes 
målene af de forklaringselementer, der er 
angivet i stk. 2, litra a) og b), i denne 
artikel

a) mål for hver relevant fælles 
resultatindikator og, hvis det er relevant, 
hver specifik resultatindikator og 
tilhørende delmål. Værdien af disse mål 
begrundes på baggrund af den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96. 
Med henblik på de specifikke målsætninger 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og j), 
udledes målene af de forklaringselementer, 
der er angivet i stk. 2, litra a) og b), i denne 
artikel

Or. en

Ændringsforslag 1420
Estefanía Torres Martínez
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Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) interventioner, der er baseret på de 
interventionstyper, der er fastlagt i afsnit 
III, med undtagelse af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
der er omhandlet i kapitel II, afdeling 3, 
underafdeling 2, i samme afsnit, skal være 
udformet til at afhjælpe den særlige 
situation, som gør sig gældende i det 
pågældende område, på grundlag af en 
velfunderet interventionslogik, der 
underbygges af den forudgående 
evaluering, der er omhandlet i artikel 125, 
den SWOT-analyse, der er omhandlet i 
artikel 103, stk. 2, og den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96

b) interventioner, der er baseret på de 
interventionstyper, der er fastlagt i afsnit 
III, skal være udformet til at afhjælpe den 
særlige situation, som gør sig gældende i 
det pågældende område, på grundlag af en 
velfunderet interventionslogik, der 
underbygges af den forudgående 
evaluering, der er omhandlet i artikel 125, 
den SWOT-analyse, der er omhandlet i 
artikel 103, stk. 2, og den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96

Or. es

Ændringsforslag 1421
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) et generelt overblik over, hvordan 
den strategiske plan i den fælles 
landbrugspolitik imødekommer behovene 
hos landbrugene af høj naturværdi, 
herunder aspekter i forbindelse med 
landbrugets socioøkonomiske 
levedygtighed og bedre levering af 
offentlige midler

Or. es
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Ændringsforslag 1422
Stefan Eck

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en oversigt over foranstaltninger rettet 
mod at fremme dyrevelfærden

Or. en

Ændringsforslag 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en redegørelse for, hvordan den 
strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik sikrer kønsmæssig 
mainstreaming og bidrager til 
målsætningen om at opnå ligestilling 
mellem kønnene

Or. en

Ændringsforslag 1424
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan den 
strategiske plan skal bidrage til den 
specifikke målsætning om 
samfundsmæssige krav til fødevarer og 
sundhed fastsat i artikel 6, stk. 1, litra i), 
og især til at nå målsætningerne og 
overholde den lovgivning, der er 
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omhandlet i bilag XIa

Or. en

Ændringsforslag 1425
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en redegørelse for, hvordan den 
strategiske plan vil støtte økologisk 
landbrug i at bidrage til at matche 
produktionen med den stigende 
efterspørgsel efter økologiske 
landbrugsprodukter som fastsat i artikel 
13a om økologisk landbrug

Or. en

Ændringsforslag 1426
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en oversigt over koordineringen af, 
afgrænsningen og komplementariteterne 
mellem ELFUL og andre EU-fonde, der er 
aktive i landdistrikterne.

iii) en oversigt over koordineringen af, 
afgrænsningen og komplementariteterne 
mellem ELFUL, EGFL samt andre EU-
fonde, der er aktive i landdistrikterne.

Or. es

Ændringsforslag 1427
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den beskrivelse af hver intervention, der er 
nævnt i den i artikel 95, stk. 1, litra d),
omhandlede strategi omfatter følgende:

Den beskrivelse af hver intervention, der er 
nævnt i den strategi, eller af interventioner 
inden for rammerne af 
landdistriktsudviklingen, som forvaltes på 
regionalt plan, der er henvist til i artikel 
95, stk. 1, litra d), omfatter følgende:

Or. it

Ændringsforslag 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de årlige planlagte output for 
interventionen og i givet fald en opdeling 
efter ens eller gennemsnitligt støttebeløb 
pr. enhed

f) de planlagte output for interventionen og 
i givet fald en opdeling efter ens eller 
gennemsnitligt støttebeløb pr. enhed

Or. en

Ændringsforslag 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra g – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) det årlige planlagte støttebeløb pr. 
enhed, begrundelsen herfor og en 
begrundet maksimal afvigelse for dette 
enhedsbeløb som omhandlet i artikel 89. 
Hvis det er relevant, gives også 
oplysninger om:

g) det planlagte støttebeløb pr. enhed, 
begrundelsen herfor og en begrundet 
maksimal afvigelse for dette enhedsbeløb 
som omhandlet i artikel 89. Hvis det er 
relevant, gives også oplysninger om:

Or. en
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Ændringsforslag 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) den deraf følgende årlige finansielle 
tildeling til interventionen som omhandlet i 
artikel 88. Hvis det er relevant, en opdeling 
af de beløb, der planlægges anvendt til 
støtte, og de beløb, der planlægges anvendt 
til finansielle instrumenter

h) den deraf følgende finansielle tildeling 
til interventionen som omhandlet i artikel 
88. Hvis det er relevant, en opdeling af de 
beløb, der planlægges anvendt til støtte, og 
de beløb, der planlægges anvendt til 
finansielle instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i toårige
delmål.

Or. en

Begrundelse

Det ville være lettere for medlemsstaternes forvaltninger at fastsætte toårige delmål. Nogle 
mål tager det også længere tid at nå, og fremskridt kan kun ses over en længere tidsperiode.

Ændringsforslag 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i delmål.

Or. en

Ændringsforslag 1433
Damiano Zoffoli

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) angivelse af alle de forvaltningsorganer, 
der er henvist til i kapitel II i afsnit II i 
forordning (EU) [HzR]

a) angivelse af alle de nationale og 
regionale forvaltningsorganer, der er 
henvist til i kapitel II i afsnit II i forordning
(EU) [HzR]

Or. it

Ændringsforslag 1434
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 
landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik, og den skal 
navnlig indeholde:

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 
landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik for at imødekomme 
nye udfordringer, herunder omstillingen 
til bæredygtighed, og den skal navnlig 
indeholde:
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Or. en

Begrundelse

Moderniseringen er ikke et mål i sig selv. Det overordnede mål – som angivet flere gange i 
Kommissionens meddelelse om reformen af den fælles landbrugspolitik – er et 
paradigmeskifte hen imod opnåelsen af bæredygtighed, imødegåelsen af nye udfordringer 
osv.

Ændringsforslag 1435
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, innovation og digitalisering og 
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til målsætningen om at 
fremme og udveksle viden, innovation og
digitalisering¸ så vidt dette bidrager til 
opnåelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og målene i Parisaftalen, og
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

Or. en

Ændringsforslag 1436
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) systematisk sikring af, hvordan de 
trufne foranstaltninger ikke medfører en 
øget afhængighed, men snarere øger 
landbrugernes autonomi

Or. en
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Begrundelse

Der er risiko for, at dagsordenen for digitalisering tager midler fra budgettet for udvikling af 
landdistrikterne og blot opretholder afhængighed af driftsmidler eller skaber nye 
afhængigheder, f.eks. af lån.

Ændringsforslag 1437
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) sammenhæng med opnåelsen af 
målene for bæredygtig udvikling og de 
internationale klimaaftaler.

Or. en

Begrundelse

Moderniseringen er ikke et mål i sig selv. Det overordnede mål – som flere gange angivet i 
Kommissionens meddelelse om reformen af den fælles landbrugspolitik – er et 
paradigmeskifte hen imod opnåelsen af bæredygtighed, imødegåelsen af nye udfordringer 
osv.

Ændringsforslag 1438
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af strategien for udvikling 
af digitale teknologier i landbruget og 
landdistrikterne og for anvendelsen af disse 
teknologier til at forbedre effektiviteten og 
lønsomheden af interventionerne i de 
strategiske planer.

b) en beskrivelse af strategien for udvikling 
af passende digitale teknologier i 
landbruget og landdistrikterne, idet der 
tages behørigt højde for bæredygtighed, 
kvalitet, nødvendighed og landbrugernes 
autonomi, for anvendelsen af disse 
teknologier til at forbedre effektiviteten og 
lønsomheden af interventionerne i de 
strategiske planer, uden at dette skaber nyt 
input eller økonomisk afhængighed 
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mellem landbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for, at dagsordenen for digitalisering tager midler fra budgettet for udvikling af 
landdistrikterne og blot opretholder afhængighed af driftsmidler eller skaber nye 
afhængigheder, f.eks. af lån.
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