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KORT BEGRUNDELSE

Det behandlede forslag kan betragtes som et hurtigt svar fra Kommissionen på de behov, der 
lå til grund for Rådets beslutning den 11. december 2008 om at vedtage en europæisk 
økonomisk genopretningsplan, som indeholder konkrete foranstaltninger på en lang række 
områder, der henhører under Fællesskabets og medlemsstaternes kompetence, for at imødegå 
den økonomiske og finansielle krise, som har berørt de europæiske markeder siden 2007.

Når det gælder udviklingen af landdistrikterne, foreslår man i Kommissionens tekst, at der 
foretages en passende ajourføring af forordning (EF) nr. 1698/2005 med henblik på 
gennemførelsen af den europæiske økonomiske genopretningsplan.
Det planlægges navnlig at stille 1,5 mia. euro til rådighed for alle medlemsstaterne gennem 
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på 
at udvikle bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne og imødegå de nye 
udfordringer, der blev identificeret i forbindelse med vurderingen af 2003-midtvejsreformen 
af den fælles landbrugspolitik, som blev afsluttet i november 2008 (klimaforandringer, 
vedvarende energi, forvaltning af vandressourcerne og biodiversitet). 
Den rådgivende ordfører kan i det store og hele støtte forslaget fuldt ud, og han mener, at 
disse foranstaltninger - hvis de gennemføres hurtigt og på en integreret måde - utvivlsomt vil 
kunne bidrage til at puste nyt liv i de nationale økonomier og genskabe forbrugernes tillid til 
systemet.
På grund af den tydelige hastende karakter, der i denne krise har kendetegnet lovgivnings- og 
planlægningsaktiviteterne på fællesskabsplan, mener den rådgivende ordfører dog, at det er 
nødvendigt at medtage yderligere elementer, der kan bidrage til, at denne hastende karakter 
ligeledes afspejler sig i ovennævnte foranstaltningers gennemførelsesfase i medlemsstaterne.
De ændringsforslag, der er stillet, har således til formål at sikre, at medlemsstaterne sørger for 
en passende information til dels de regionale myndigheder, hvad angår en øjeblikkelig 
tilpasning af de respektive planer til udvikling af landdistrikterne, og dels de potentielle 
støttemodtagere og interessenter i forbindelse med tildelingen af yderligere finansielle 
ressourcer til foranstaltninger, der vedrører landdistrikterne.

Ordføreren mener ligeledes, at man bør understrege nødvendigheden af at maksimere 
udgiftsmulighederne i de første regnskabsår, sådan som Rådet har givet udtryk for i 
overensstemmelse med målsætningen om en økonomisk genopretning på hele EU's område. 
Ordføreren håber, at der vil blive vedtaget gennemførelsesprocedurer, som bygger på
principperne om fremskyndelse og forenkling.
Endelig - og med det formål at øge gennemsigtigheden og informationen, hvad angår 
resultaterne for perioden 2009-2011, og at sikre passende instrumenter til koordineringen af 
aktioner finansieret af ELFUL og af strukturfondene, når det gælder finansieringen af 
bredbåndsbaserede internetinfrastrukturer - anmodes Kommissionen om i den årlige 
overvågningsrapport, der er planlagt for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, at medtage et afsnit, som udtrykkeligt omhandler kontrollen af de resultater, 
der er opnået i forbindelse med denne aktivitet.
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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 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Behovet for hurtighed i forbindelse 
med foranstaltningernes gennemførelse gør 
det nødvendigt at anvende principper, der 
bygger på en fremskyndelse og forenkling 
af procedurerne, så man sikrer en hurtig 
ikrafttrædelse af de ændringer, der vedrører 
den europæiske økonomiske 
genopretningsplan, og deres effektivitet i 
betragtning af den aktuelle krisesituation.

Til dette formål skal det sikres, at 
kendskabet til foranstaltningerne i denne 
forordning udbredes på en passende måde i 
medlemsstaterne ved hjælp af omfattende 
informationsinitiativer rettet mod de 
regionale myndigheder og de potentielle 
støttemodtagere.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget medtager blandt begrundelserne for det forslag, der skal vedtages, den 
tvingende nødvendighed af at gennemføre foranstaltningerne, hvilket på den ene side kræver 
en passende og hurtig information om det nye initiativ til de potentielle støttemodtagere, og 
hvilket på den anden side kræver vedtagelsen af fremskyndede og forenklede 
gennemførelsesprocedurer, også i forbindelse med de stramme tidsfrister, der er fastsat i 
forslaget.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning 1698/2005
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hver medlemsstat skal efter proceduren 
i artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan efter den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 
er omhandlet i artikel 10."

"1. Hver medlemsstat skal efter proceduren 
i artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan efter den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 
er omhandlet i artikel 10, og sikre en 
passende information af de regionale 
myndigheder og de potentielle 
støttemodtagere."

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget gør første del af ændringsforslag 1 til en lovforskrift, hvad 
begrundelsesdelen angår.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De reviderede programmer for udvikling af 
landdistrikterne, der vedrører operationer, 
der er omhandlet i dette stykke, skal 
forelægges Kommissionen senest den 30. 
juni 2009.

De reviderede programmer for udvikling af 
landdistrikterne, der vedrører operationer, 
der er omhandlet i dette stykke, og som 
bygger på principperne om fremskyndelse 
og forenkling, hvad angår 
foranstaltningernes gennemførelse, skal 
forelægges Kommissionen senest den 30. 
juni 2009.

Or. it
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Begrundelse

Eftersom medlemsstaterne kun har kort tid til rådighed til at ændre deres nationale planer, 
anmoder man om en omfattende og hurtig udbredelse af kendskabet til de nye 
lovgivningsmæssige bestemmelser og om vedtagelsen af hurtige og enkle procedurer, både for 
udgifterne og for opgørelserne. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Forordning 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den rapport om udviklingen af 
landdistrikterne, som Kommissionen 
forelægger en gang om året, skal et 
specifikt afsnit omhandle overvågningen 
af operationerne i forbindelse med de 
prioriteringer, der er omhandlet i artikel 
16 a, litra g).

Or. it

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker man at medtage muligheden for at undersøge undervejs, 
hvorvidt den hasteprocedure, der anvendes i forbindelse med midlernes tildeling, også finder 
passende anvendelse ved udgifternes gennemførelse. Dette har til formål at sikre 
foranstaltningernes fulde effektivitet og at stille passende instrumenter til rådighed til at sikre 
den nødvendige koordinering med lignende aktiviteter, som strukturfondene finansierer.
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