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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser forslaget velkommen og er af den opfattelse, at sundhedstjekket af den 
fælles landbrugspolitik bør føre til mindre bureaukrati, forenklede procedurer og bedre 
koordinering af instrumenterne.

Ordføreren skønner derfor, at der bør være en koordineret tilgang mellem finansieringen af 
udviklingen af landdistrikter og andre relevante EU-politikker som f.eks. 
samhørighedspolitikken. Dette ville bidrage til at koordinere interventioner, undgå 
overlapning og øge tilgængelig støtte.

Da finansieringen af udviklingen af landdistrikter allerede er under økonomisk pres, må det 
sikres, at der rådes over tilstrækkelige midler til at gennemføre de eksisterende 
foranstaltninger og godkendte interventioner. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for 
at tilrettelægge deres landdistriktsudviklingsprogrammer ud fra deres særlige behov.

I lyset af de begrænsede ressourcer til udvikling af landdistrikter generelt mener ordføreren, at 
det bør overvejes at skabe indbyrdes forbindelse mellem finansieringsressourcerne til 
henholdsvis struktur- og landdistriktsudvikling. Derfor bør muligheden for at genanvende 
ubrugte ressourcer fra strukturfondene (som følge af N+2- og N+3-reglen) udgøre en 
væsentlig foranstaltning, som kan føre til støtte ikke blot af samhørighedspolitikken, men 
også af landdistriktsudviklingsprogrammerne (også selv om de på nuværende tidspunkt 
finansieres under udgiftsområde 2), og der bør udvises en større grad af fleksibilitet med 
henblik herpå.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
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for landbrugere]1 skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer.

for landbrugere]2 skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte såvel eksisterende som nye aktioner, 
der vedrører de nye udfordringer i 
overensstemmelse med de enkelte 
medlemsstaters afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Ud over de nyligt identificerede udfordringer må det sikres, at der rådes over tilstrækkelige 
midler til at gennemføre de eksisterende foranstaltninger og godkendte interventioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Disse operationer bør være i 
overensstemmelse med de operationer, der 
finansieres af andre fællesskabsfonde, 
navnlig strukturfondene (Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden).

Or. en

Begrundelse

En koordineret tilgang med andre relevante EU-politikker som f.eks. samhørighedspolitikken 
ville bidrage til at koordinere interventioner, undgå overlapning og øge tilgængelig støtte.

                                               
1 EUT L […] af […], s. […].
2 EUT L […] af […], s. […].
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med henblik på at sikre 
tilstrækkelig finansiering for 
landdistriktsudviklingsprogrammerne bør 
der indføres en større grad af fleksibilitet, 
således at der gives mulighed for også at 
anvende ubrugte ressourcer fra 
strukturfondene (udgiftsområde 1b) til 
dette formål.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at genanvende ubrugte ressourcer fra strukturfondene (som følge af N+2- og 
N+3-reglen – udgiftsområde 1b) til at støtte andre af EU’s samhørighedspolitik- og 
landdistriktsprogrammer bør kraftigt overvejes. De begrænsede ressourcer, som er til rådighed 
for strukturforanstaltninger på stedet, lægger op til, at der oprettes en ny ordning til dette 
formål. Der bør desuden indføres en større grad af fleksibilitet, så der skabes mulighed for, at 
disse ressourcer også kan anvendes til udvikling af landdistrikter (som på nuværende 
tidspunkt finansieres under udgiftsområde 2).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1  stk. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a  stk. 1  afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre synergi 
mellem lignende foranstaltninger, der 
finansieres af andre fællesskabsfonde, og 
skal om nødvendigt udvikle integrerede 
fremgangsmåder til strategier, aktiviteter 
og finansiering.

Or. en
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Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1  stk. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69  stk. 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

5a. I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne til såvel eksisterende som 
nye aktioner vedrørende de nye 
udfordringer i overensstemmelse med de 
enkelte medlemsstaters afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslag 1.
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