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Ændringsforslag 317
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugsreserve EU-reserve til håndtering af kriser i 
landbruget

Or. fr

Ændringsforslag 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en EU-reserve til håndtering 
af kriser i landbruget med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering. 
Den stilles til rådighed for at sætte 
Unionen i stand til at reagere hurtigt og 
effektivt i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen, 
-vareforarbejdningen eller -distributionen
("krisereserven").

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at fastlægge omfanget af den landbrugsreserve, som 
Unionen skal stille til rådighed for at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af kriser, der 
påvirker landbrugsproduktionen, -vareforarbejdningen eller -distributionen.

Ændringsforslag 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven"). Startbeløbet til 
landbrugsreserven i 2021 indgår som en 
del af budgettet for den fælles 
landbrugspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 320
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven"). Det første beløb, 
der tildeles landbrugsreserven i 2012, vil 
blive fastsat i FLP's almindelige budget.

Or. es

Ændringsforslag 321
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
en reserve med det formål at yde yderligere 
støtte til landbrugssektoren i tilfælde af 
kriser, der påvirker landbrugsproduktionen 
eller -distributionen ("krisereserven") uden 
for lofterne i den flerårige finansielle 
ramme. Denne reserve skal have 
tydeligere og tilpassede 
aktiveringsmekanismer, navnlig 
vedrørende regionerne i den yderste 
periferi.

Or. en

Ændringsforslag 322
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en landbrugsreserve med det 
formål at yde yderligere støtte til 
landbrugssektoren til markedsforvaltning 
eller -stabilisering, eller som skal 
mobiliseres for hurtigt og effektivt at 
reagere på kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

Or. en

Ændringsforslag 323
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
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under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

en reserve med det formål at yde yderligere 
støtte til landbrugssektoren til 
markedsforvaltning eller -stabilisering eller 
i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven"). Landbrugsreserven 
finansieres uden for EGFL og ELFUL. 

Or. en

Ændringsforslag 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker
landbrugsproduktionen eller -
distributionen ("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en landbrugsreserve med det 
formål at forvalte eller stabilisere 
markederne, eller som mobiliseres, 
således at Unionen kan reagere hurtigt og 
effektivt for at yde yderligere støtte kriser, 
der påvirker produktionen eller
landbrugsdistributionen 
("landbrugsreserven").

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere anvendelsesområdet for 
landbrugsreserven, som EU skal mobilisere for at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af en 
krise, der påvirker landbrugsproduktionen.

Ændringsforslag 325
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
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yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning, 
stabilisering, herunder ekstrem 
prisvolatilitet eller vejrhændelser, eller i 
tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

Or. en

Ændringsforslag 326
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
en reserve med det formål at yde yderligere 
støtte til landbrugssektoren til 
markedsforvaltning eller -stabilisering eller 
i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven") uden for lofterne i 
den flerårige finansielle ramme.

Or. en

Ændringsforslag 327
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
under EU-budgettets udgiftsområde 2 en 
reserve med det formål at yde yderligere 
støtte til landbrugssektoren til forsvarlig og 
fleksibel markedsstabilisering og -
forvaltning eller i tilfælde af kriser, der 
påvirker landbrugsproduktionen eller -
distributionen ("landbrugsreserven").
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Or. en

Begrundelse

Vi må finansiere EU-reserven fra en særlig budgetkonto under EU-budgettets udgiftsområde 
2.

Ændringsforslag 328
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år
under EGFL en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
til markedsforvaltning eller -stabilisering 
eller i tilfælde af kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen
("landbrugsreserven").

1. Der oprettes ved begyndelsen af hvert år
uden for lofterne i den flerårige 
finansielle ramme en reserve i tilfælde af 
kriser, der påvirker landbrugsproduktionen 
eller -distributionen ("krisereserven").

Or. en

Begrundelse

Krisereserven bør fungere uden for rammerne af FFR.

Ændringsforslag 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlerne til landbrugsreserven inkluderer 
bevillinger fra EGFL, som ikke er brugt i 
det igangværende år.

Or. es
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Begrundelse

Målet med dette ændringsforslag er at undgå automatisk anvendelse af finansiel disciplin.

Ændringsforslag 330
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven 
opføres direkte på EU-budgettet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet.

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet og stilles til 
rådighed det eller de år, hvor der er behov 
for yderligere støtte, til finansiering af 
følgende foranstaltninger:

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre artiklens formulering i overensstemmelse med de 
øvrige indgivne ændringsforslag, som specificerer de forskellige foranstaltninger, der kan 
finansieres.

Ændringsforslag 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet.

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet og mobiliseres til 
det eller de regnskabsår, hvor der er 
behov for yderligere støtte, til finansiering 
af følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 333
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet.

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet og mobiliseres i 
det eller de regnskabsår, hvor der er 
behov for yderligere støtte, til finansiering 
af følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 334
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres
direkte på EU-budgettet.

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
ikke direkte på EU-budgettet, men 
fungerer uden for lofter under den 
flerårige finansielle ramme.

Or. en

Begrundelse

Krisereserven bør fungere uden for rammerne af FFR.
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Ændringsforslag 335
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet.

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres 
direkte på EU-budgettet, men fungerer 
uden for lofterne under den flerårige 
finansielle ramme.

Or. en

Ændringsforslag 336
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven
opføres direkte på EU-budgettet.

De oprindelige bevillinger til 
landbrugsreserven, som hentes uden for 
budgettet for den fælles landbrugspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger til finansiering af op 
til 50 % af godtgørelser, der udbetales 
som genforsikring af klimaforsikringer, 
jf. artikel 70 i forordning (EU) …/... 
…/... [forordning om strategiske planer], 
for kriser, hvor forholdet mellem 
kompensationen til landbrugerne og de 
opkrævede forsikringspræmier er mellem 
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170 og 230 %

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en delvis genforsikring af 
risikostyringsværktøjerne ved alvorlige kriser, hvor forholdet mellem kompensationen til 
landbrugerne og de opkrævede forsikringspræmier er mellem 170 % (et år inden for 60 år) 
og 230 % (et år inden for 100 år) for at sænke risikoniveauet, udbrede anvendelsen af disse 
værktøjer og reducere landbrugernes forsikringspræmier i tråd med Kommissionens 
målsætninger.

Ændringsforslag 338
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger til overtagelse af 
indkomststabiliseringsinstrumenterne i 
artikel 70 i forordning (EU) ... / ... 
[forordningen om strategiske planer], hvis 
en markedskrise indtræffer med større 
hyppighed end den foruddefinerede 
tærskel for sektoren

Or. en

Ændringsforslag 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltningerne, der delvis 
finansierer godtgørelsen, der udbetales 
som genforsikring af klimaforsikringen, 
jf. artikel 70 i forordning (EU) ... / ... 
[forordningen om strategiske planer] for 
tilbagevendende klimakriser, der er større 
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end 60 år

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en delvis genforsikring af klimaforsikringen 
i artikel 70 i forordningen om strategiske planer som en foranstaltning, der er berettiget til 
støtte fra landbrugsreserven i tilfælde af alvorlige kriser, hvor forholdet mellem den udbetalte 
godtgørelse til landbrugerne og størrelsen af de opkrævede forsikringspræmier er større end 
170 (hvert 60. år). Formålet med disse genforsikringsforanstaltninger er at mindske risikoen 
for at få landbrugerne til at bruge disse risikoforvaltningsværktøjer og nedsætte 
forsikringspræmiernes størrelse.

Ændringsforslag 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, som skal afløse den 
kompensation, der udbetales af 
indkomststabiliseringsinstrumenterne i 
artikel 70 i forordning (EU) 
…/... [forordningen om strategiske 
planer] til deres tilsluttede landbrugere i 
tilfælde af markedskriser med hyppigere 
frekvens end en på forhånd fastsat 
sektorspecifik tærskel, og som kan 
udvides til at dække landbrugere, der ikke 
er tilsluttet instrumenterne, uden at 
sidstnævnte kan behandles mere 
fordelagtigt via disse foranstaltninger 
og/eller via statsstøtte

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en afløsning af 
indkomststabiliseringsinstrumenterne ved alvorlige kriser med hyppigere frekvens end en 
sektorspecifik tærskel, der fastættes på forhånd ved delegeret retsakt fra Kommissionen, for at 
sænke risikoniveauet, udbrede anvendelsen af disse værktøjer og reducere landbrugernes 
finansielle bidrag i tråd med Kommissionens målsætninger.
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Ændringsforslag 341
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger til forebyggelse af 
markedsforstyrrelser og til forvaltning, jf. 
artikel 219, 220 og 221 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013, som foreslås af 
Kommissionen og gennemføres efter 
foranstaltningerne i artikel 14, stk. 1, 
andet afsnit, litra a)

Or. en

Ændringsforslag 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger til overtagelse af 
indkomststabiliseringsinstrumenterne i 
artikel 70 i forordning (EU) ... / ... 
[forordningen om strategiske planer], hvis 
en markedskrise indtræffer med større 
hyppighed end den foruddefinerede 
tærskel for sektoren

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en foranstaltning, der kan overtage 
indkomststabiliseringsinstrumenterne i artikel 70 i forordningen om strategiske planer som 
foranstaltninger, der er berettiget til støtte fra landbrugsreserven i tilfælde af alvorlige kriser 
med en højere hyppighed end sektortærsklen, der defineres på forhånd i delegerede retsakter 
fra Kommissionen. Formålet med disse omfordelingsforanstaltninger er at mindske risikoen 
for at få landbrugerne til at bruge disse risikoforvaltningsværktøjer i henhold til 
Kommissionens mål på dette område.
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Ændringsforslag 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger til forebyggelse af 
markedsforstyrrelser og til forvaltning, jf. 
artikel 219, 220 og 221 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013, som foreslås af 
Kommissionen og gennemføres, så snart 
de i artikel 14, stk. 1, andet afsnit, litra b), 
eller artikel 14, stk. 1, afsnit 2, litra c), er 
gennemført

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at artikel 219-221 henviser til 
foranstaltningerne til forebyggelse af markedsforstyrrelser og forvaltningsforanstaltninger i 
fusionsmarkedsordningen, og at Kommissionen skal aktivere sådanne foranstaltninger straks, 
hvis krisen antager et sådant omfang, at den kræver aktivering af 
genforsikringsforanstaltningerne til klimaforsikring eller supplering af 
indkomststabiliseringsordningen.

Ændringsforslag 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ekstraordinære foranstaltninger til 
forebyggelse og håndtering af 
markedsforstyrrelser som omhandlet i 
artikel 219, 220 og 221 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

Or. fr



PE630.688v01-00 16/180 AM\1170200DA.docx

DA

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres, at artikel 219-221 henviser til foranstaltningerne til 
forebyggelse og håndtering af markedsforstyrrelser i fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlerne fra landbrugsreserven stilles til 
rådighed for foranstaltninger i henhold til 
artikel 8-21 og artikel 219, 220 og 221 i 
forordning EU nr. 1308/2013 i det eller de 
år, hvor der er behov for yderligere støtte.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af artiklens omskrivning.

Ændringsforslag 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlerne fra landbrugsreserven stilles til 
rådighed for foranstaltninger i henhold til 
artikel 8-21 og artikel 219, 220 og 221 i 
forordning EU nr. 1308/2013 i det eller de 
år, hvor der er behov for yderligere støtte.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi må finansiere EU-reserven fra en særlig budgetkonto under EU-budgettets udgiftsområde 
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Ændringsforslag 347
Jean Arthuis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes ved begyndelsen af hvert 
regnskabsår under Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) en 
landbrugsreserve med det formål at yde 
yderligere støtte til landbrugssektoren til 
markedsforvaltning eller -stabilisering, 
eller som kan mobiliseres, så EU kan 
reagere hurtigt og effektivt på kriser, der 
påvirker produktionen eller 
landbrugsdistributionen 
("landbrugsreserven").

Or. en

Ændringsforslag 348
Jean Arthuis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven 
opføres direkte på EU-budgettet og 
mobiliseres til det eller de regnskabsår, 
hvor der er behov for yderligere støtte, til 
finansiering af følgende 
foranstaltninger:

b) foranstaltningerne, der delvis 
finansierer godtgørelsen, der udbetales 
som genforsikring af klimaforsikringen, 
jf. artikel 70 i forordning (EU) ... / ... 
[forordningen om strategiske planer] for 
tilbagevendende klimakriser, der er større 
end 60 år
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d) foranstaltninger til forebyggelse af 
markedsforstyrrelser og til forvaltning, jf. 
artikel 219, 220 og 221 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013, som skal foreslås af 
Kommissionen og gennemføres, så snart 
de i artikel 14, stk. 1, andet afsnit, litra b), 
eller artikel 14, stk. 1, afsnit 2, litra c), er 
gennemført

Or. en

Ændringsforslag 349
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år under den 
kommende fælles landbrugspolitik. 
Kommissionen kan i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år samt krisernes art og 
akutte karakter for at imødekomme 
landbrugernes behov så effektivt som 
muligt. Denne justering foretages under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EU-budgettet for det pågældende 
år.

Or. fr

Ændringsforslag 350
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Krisereserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert regnskabsår og 
genopfyldes gradvis i perioden 2021-2027
til en tildeling på højst 
1 500 000 000 EUR i løbende priser.
Kommissionen kan under hensyntagen til 
de disponible bevillinger under EGFL i 
løbet af året justere landbrugsreservens 
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. fr

Begrundelse

Med denne ændring foreslås gradvis oprettelse af en landbrugsreserve med en kritisk masse 
(1,5 mia. EUR), der er tilstrækkelig til at kunne håndtere markedsforstyrrelser. 400 mio. EUR 
forekommer at være alt for lidt i betragtning af, at de samlede udgifter under kriserne i 2014-
2016 nåede op på omkring 2,8 mia. EUR, og at en mere proaktiv anvendelse af reserven 
baseret på en ny vifte af værktøjer ville have været langt mindre bekostelig for 
skatteborgerne.

Ændringsforslag 351
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen
eller -perspektiverne i det pågældende 
eller det efterfølgende år.

2. I begyndelsen af hvert år indsættes 400 
mio. EUR i løbende priser i krisereserven i 
perioden 2021-2027, uanset om 
krisereserven anvendes eller ej. 
Kommissionen kan under hensyntagen til 
de disponible bevillinger under EGFL i 
løbet af året justere krisereservens
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af
krisens udvikling under hensyntagen til 
de tilgængelige tildelte indtægter eller
tilbagebetalinger fra uregelmæssigheder 
fra landbruget under udgiftsområde 2 
som en primær kilde og hovedkilden.

Or. et
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Ændringsforslag 352
Jean Arthuis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven indføres gradvist i 
perioden 2021-2027 ved hjælp af en årlig 
bevilling på 400 mio. EUR i løbende priser 
i begyndelsen af hvert år i perioden, så 
man når et maksimum på 
1 700 000 000 EUR. Kommissionen kan 
under hensyntagen til de disponible 
bevillinger under EGFL i løbet af året 
justere landbrugsreservens størrelse, hvis 
det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan foreslå, at 
størrelsen af den årlige reserve justeres 
ved den årlige budgetprocedure, eller kan
under hensyntagen til de disponible 
bevillinger under EGFL i løbet af året 
justere landbrugsreservens størrelse, hvis 
det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. en



AM\1170200DA.docx 21/180 PE630.688v01-00

DA

Ændringsforslag 354
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven skal etableres 
gradvis i perioden 2021-2027 gennem en 
årlige bevilling på 400 mio. EUR i løbende 
priser i begyndelsen af hvert år, indtil man 
når et maksimum på 1,5 mia. EUR.
Kommissionen kan under hensyntagen til 
de disponible bevillinger under EGFL i 
løbet af året justere landbrugsreservens 
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
600 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Efter Parlamentets og Rådets 
godkendelse kan Kommissionen alene 
eller efter begrundet anmodning fra en 
medlemsstat og under hensyntagen til de 
disponible bevillinger under EGFL i løbet 
af året justere landbrugsreservens størrelse, 
hvis det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. fr

Ændringsforslag 356
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Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger
under EGFL i løbet af året justere
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende 
eller det efterfølgende år.

2. Krisereserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger i 
løbet af året justere krisereservens
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af
krisens udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 357
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
500 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger 
under udgiftsområde 2 på EU's budget i 
løbet af året justere landbrugsreservens 
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Vi er nødt til at hæve finansieringen af EU's landbrugsreserve til 800 mio. EUR under 
henvisning til vores praktiske erfaringer med tidligere kriser.
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Ændringsforslag 358
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger
under EGFL i løbet af året justere
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende 
eller det efterfølgende år.

2. Krisereserven skal mindst udgøre
300 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger i 
løbet af året justere krisereservens
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af
krisens udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 359
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger
under EGFL i løbet af året justere
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende 
eller det efterfølgende år.

2. Krisereserven skal mindst udgøre 400 
mio. EUR i løbende priser i begyndelsen af 
hvert år i perioden 2021-2027. 
Kommissionen kan under hensyntagen til 
de disponible bevillinger i løbet af året 
justere krisereservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af krisens udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 360
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger
under EGFL i løbet af året justere 
landbrugsreservens størrelse, hvis det er 
påkrævet i lyset af markedsudviklingen 
eller -perspektiverne i det pågældende eller 
det efterfølgende år.

2. Landbrugsreserven skal mindst udgøre 
400 mio. EUR i løbende priser i 
begyndelsen af hvert år i perioden 2021-
2027. Kommissionen kan under 
hensyntagen til de disponible bevillinger i 
løbet af året justere landbrugsreservens 
størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af 
markedsudviklingen eller -perspektiverne i 
det pågældende eller det efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de disponible bevillinger, der er 
omhandlet i første afsnit, ikke er 
tilstrækkelige, kan finansiel disciplin 
anvendes til at udfylde den årlige 
krisereserve som en sidste udvej.

Or. en

Begrundelse

Finansiel disciplin kan bruges til at udfylde den årlige krisereserve som en sidste udvej.

Ændringsforslag 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Hvis der ikke er tilstrækkelige 
tilgængelige bevillinger inden for 
ELFUL, kan midler fra reserven bruges 
til at dække eksisterende behov via andre 
budgetordninger.

Or. es

Ændringsforslag 363
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres bevillinger til 
landbrugsreserven, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, uden tidsbegrænsning til 
finansiering af landbrugsreserven i de 
følgende regnskabsår.

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres bevillinger til 
landbrugsreserven, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, uden tidsbegrænsning til 
finansiering af landbrugsreserven i de 
følgende regnskabsår. Uanset 
finansforordningens artikel 12, stk. 2, 
litra d), fremføres desuden det samlede 
uudnyttede beløb i landbrugsreserven, 
som er til rådighed ved udgangen af 2020, 
til 2021, uden at beløbet tilbageføres til de 
budgetposter, som dækker de aktioner, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og 
det stilles til rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

Or. en

Begrundelse

Overførselsmekanismen bør bevares.

Ændringsforslag 364
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres bevillinger til 
landbrugsreserven, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, uden tidsbegrænsning til 
finansiering af landbrugsreserven i de 
følgende regnskabsår.

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres bevillinger til 
landbrugsreserven, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, uden tidsbegrænsning til 
finansiering af landbrugsreserven i de 
følgende regnskabsår, hvilket medfører 
akkumulering af bevillinger fra det ene år 
til det andet i løbet af hele 
regnskabsperioden.

Or. fr

Ændringsforslag 365
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at afsnit 2 i artikel 14 udgår for at de beløb, der tages fra landbrugerne i 2020 
gives tilbage i 2021 og undgå en diskriminerende behandling i forhold til andre finansår.

Hvis man holder fast i Kommissionens forslag kan vi stå overfor mange indbringelser af 
sager for domstolen på grund af tilsidesættelse af den nuværende forordning (EU) nr. 
1306/2013 som fastslår, at ethvert beløb som ved udgangen af et finansår ikke er anvendt som 
kriseforanstaltning, skal udbetales. 
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Ændringsforslag 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
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Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår

Or. en

Begrundelse

I midtvejsrapporten om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 - Parlamentets holdning 
med henblik på en aftale foreslog Europa-Parlamentet at overføre yderligere 400 mio. EUR 
til budgettet for den fælles landbrugspolitik i forhold til 2014-2020-niveauet for at oprette 
landbrugsreserven. For at sikre konsekvens i forhold til dette forslag bør dette afsnit udgå.

Ændringsforslag 369
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår
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Or. pl

Ændringsforslag 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 371
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed ved 
udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

Desuden tilbageføres det samlede 
uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som 
er til rådighed ved udgangen af 2020, til
støttemodtagere, der har været underlagt 
finansiel disciplin i det foregående år.

Or. en



PE630.688v01-00 30/180 AM\1170200DA.docx

DA

Ændringsforslag 372
Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres desuden det samlede 
uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som 
er til rådighed ved udgangen af 2020, til
2021, uden at beløbet tilbageføres til de 
budgetposter, som dækker de aktioner, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og 
det stilles til rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres desuden det samlede 
uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som 
er til rådighed ved udgangen af det sidste 
år under den nuværende fælles 
landbrugspolitiks gennemførelse (år N), 
til det første år under den kommende 
fælles landbrugspolitiks gennemførelse
(år N+1), uden at beløbet tilbageføres til de 
budgetposter, som dækker de aktioner, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og 
det stilles til rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

Or. fr

Ændringsforslag 373
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), fremføres desuden det samlede 
uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som 
er til rådighed ved udgangen af 2020, til 
2021, uden at beløbet tilbageføres til de
budgetposter, som dækker de aktioner, der
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og 
det stilles til rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 
2, litra d), tilbageføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed ved 
udgangen af 2020, til 2021, til
landbrugerne i overensstemmelse med de
gældende regler i 2021. Krisereserven for 
2021 udfyldes fra en supplerende 
budgetkonto, der indsættes under 
udgiftsområde 2 på EU's budget.

Or. en
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Begrundelse

Jeg er uenig i, at beløb, der tilbageføres i 2020, skal være en del af den nye reserve i 2021 i 
henhold til reglerne for krisefonden. Dette beløb skal tilbageføres til landbrugerne i 
overensstemmelse med de gældende regler i 2021. Krisereserven for 2021 skal udfyldes fra en 
supplerende budgetkonto, der indsættes under udgiftsområde 2 på EU-budgettet.

Ændringsforslag 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter artikel 100 at vedtage delegerede 
retsakter for at supplere denne artikel 
med definition af sektortærskelværdierne 
i artikel 14, stk. 1, andet afsnit, litra b).

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en foranstaltning, der kan overtage 
indkomststabiliseringsinstrumenterne i artikel 70 i forordningen om strategiske planer som 
foranstaltninger, der er berettiget til støtte fra landbrugsreserven i tilfælde af alvorlige kriser 
med en højere hyppighed end sektortærsklen, der defineres på forhånd i delegerede retsakter 
fra Kommissionen. Formålet med disse omfordelingsforanstaltninger er at mindske risikoen 
for at få landbrugerne til at bruge disse risikoforvaltningsværktøjer i henhold til 
Kommissionens mål på dette område.

Ændringsforslag 375
Jean Arthuis

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter artikel 100 at vedtage delegerede 
retsakter for at supplere denne artikel 
med definition af sektortærskelværdierne 
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i artikel 14, stk. 1, andet afsnit, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 for at 
supplere nærværende artikel og fastlægge 
sektorspecifikke tærskler, som udløser 
overgangsforanstaltninger for de 
sektorspecifikke 
indkomststabiliseringsinstrumenter.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer det foregående ændringsforslag om at indføre en afløsning 
af indkomststabiliseringsinstrumenterne ved alvorlige kriser med hyppigere frekvens end en 
sektorspecifik tærskel, der fastættes på forhånd ved delegeret retsakt fra Kommissionen, for at 
sænke risikoniveauet, udbrede anvendelsen af disse værktøjer og reducere landbrugernes 
finansielle bidrag i tråd med Kommissionens målsætninger.

Ændringsforslag 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, når prognoserne 
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finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, litra f), i nærværende 
forordning, og som der ydes støtte til i 
henhold til kapitel IV i forordning (EU) 
nr. 228/2013 og kapitel IV i forordning 
(EU) nr. 229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.

for finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.

Or. es

Begrundelse

De direkte betalinger, der udbetales af midler fra POSEI-ordningen, skal udelukkes, da de 
har et loft i forordning (EU) nr. 228/2013, der både ud fra programmeringen og i forhold til 
gennemførelse forbyder at bidrage til budgetoverskridelse.

Ændringsforslag 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 
finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, litra f), i nærværende 
forordning, og som der ydes støtte til i 
henhold til kapitel IV i forordning (EU) 
nr. 228/2013 og kapitel IV i forordning 
(EU) nr. 229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, når prognoserne 
for finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.
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Or. en

Ændringsforslag 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 
finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra f), i nærværende forordning, 
og som der ydes støtte til i henhold til 
kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 
og kapitel IV i forordning (EU) nr.
229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 
finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra f), i nærværende forordning, 
og som der ydes støtte til i henhold til 
kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 
og kapitel IV i forordning (EU) nr. 
229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet. Tilpasningssatsen 
gælder ikke for direkte betalinger på 
2 000 EUR eller derunder.

Or. pl

Begrundelse

Der bør bevares en undtagelse fra mekanismen for finansiel disciplin for støttemodtagere, der 
modtager op til 2 000 EUR i direkte betalinger.

Ændringsforslag 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 
finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra f), i nærværende forordning, 
og som der ydes støtte til i henhold til 
kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 
og kapitel IV i forordning (EU) nr. 
229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.

1. Kommissionen fastsætter til 
støttemodtagere, der modtager støtte på 
over 2 000 EUR, en tilpasningssats
("tilpasningssatsen") for de interventioner 
med direkte betalinger, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, litra c), i nærværende 
forordning, og for Unionens finansielle 
bidrag til de særlige foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra f), i 
nærværende forordning, og som der ydes 
støtte til i henhold til kapitel IV i 
forordning (EU) nr. 228/2013 og kapitel IV 
i forordning (EU) nr. 229/2013, når 
prognoserne for finansieringen af de 
interventioner og foranstaltninger, der 
finansieres under det pågældende underloft 
for et givet regnskabsår, viser, at gældende 
årlige lofter vil blive overskredet.

Or. es

Ændringsforslag 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastsætter en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 
finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra f), i nærværende forordning, 
og som der ydes støtte til i henhold til 
kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 
og kapitel IV i forordning (EU) nr. 
229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
vil blive overskredet.

1. Kommissionen fastsætter efter 
Parlamentets og Rådets godkendelse en 
tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de 
interventioner med direkte betalinger, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i 
nærværende forordning, og for Unionens 
finansielle bidrag til de særlige 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, litra f), i nærværende forordning, 
og som der ydes støtte til i henhold til 
kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 
og kapitel IV i forordning (EU) nr. 
229/2013, når prognoserne for 
finansieringen af de interventioner og 
foranstaltninger, der finansieres under det 
pågældende underloft for et givet 
regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter 
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vil blive overskredet.

Or. fr

Ændringsforslag 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tilpasningssats, der er fastsat i 
henhold til denne artikel, finder kun 
anvendelse på direkte betalinger over 
2 000 EUR, som bevilges til landbrugere i 
det pågældende kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen finder kun anvendelse på 
direkte betalinger på over 2 000 EUR, 
som ydes til landbrugere i det pågældende 
kalenderår.

Or. pl

Ændringsforslag 384
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AM\1170200DA.docx 37/180 PE630.688v01-00

DA

Beregningen af tilpasningssatsen gælder 
kun for støttemodtagere, der modtager 
direkte betalinger på EUR 2 000 eller 
derover.

Or. en

Ændringsforslag 385
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tilpasningssats, der er fastsat i 
henhold til denne artikel, finder kun 
anvendelse på direkte betalinger over 
2 500 EUR, som bevilges til landbrugere i 
det pågældende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en undtagelse for mindre landbrugere i den finansielle disciplin.

Ændringsforslag 386
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Finansieringen finder kun anvendelse 
på direkte betalinger på over 2 000 EUR, 
som ydes til landbrugere i det pågældende 
kalenderår.

Or. pl

Ændringsforslag 387
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Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indtil den 1. december i det kalenderår, 
som tilpasningssatsen finder anvendelse på, 
kan Kommissionen på grundlag af nye 
oplysninger vedtage 
gennemførelsesretsakter om tilpasning af 
den efter stk. 1 fastsatte tilpasningssats. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

2. Indtil den 1. november i det kalenderår, 
som tilpasningssatsen finder anvendelse på, 
kan Kommissionen på grundlag af nye 
oplysninger vedtage 
gennemførelsesretsakter om tilpasning af 
den efter stk. 1 fastsatte tilpasningssats. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Tilpasningen af den finansielle disciplin skal foretages så tidligt, at betalingerne kan 
foretages i tide. Muligheden for at foretage direkte betalinger med ajourførte oplysninger 
vedrørende finansiel disciplin fra 1. januar bør ikke fjernes.

Ændringsforslag 388
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de bevillinger, der skal fremføres som 
omhandlet i første afsnit, fortsat er 
disponible, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori den for hver 
medlemsstat fastsætter beløbet for de 
bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser 
for, og som skal godtgøres de endelige 
støttemodtagere, medmindre det samlede 
beløb for disse bevillinger, som kan 
godtgøres, udgør mindre end 0,2 % af det 
årlige loft for udgifterne under EGFL.

Hvis de bevillinger, der skal fremføres som 
omhandlet i første afsnit, fortsat er 
disponible, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori den for hver 
medlemsstat fastsætter beløbet for de 
bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser 
for, og som skal godtgøres de endelige 
støttemodtagere.

Or. en
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Begrundelse

Denne sætning giver ingen mening i teksten, så den skal udgå.

Ændringsforslag 389
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de bevillinger, der skal fremføres som 
omhandlet i første afsnit, fortsat er 
disponible, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori den for hver 
medlemsstat fastsætter beløbet for de 
bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser 
for, og som skal godtgøres de endelige 
støttemodtagere, medmindre det samlede 
beløb for disse bevillinger, som kan 
godtgøres, udgør mindre end 0,2 % af det 
årlige loft for udgifterne under EGFL.

Hvis de bevillinger, der skal fremføres som 
omhandlet i første afsnit, fortsat er 
disponible, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori den for hver 
medlemsstat fastsætter beløbet for de 
bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser 
for, og som skal godtgøres de endelige 
støttemodtagere, medmindre det samlede 
beløb for disse bevillinger, som kan 
godtgøres, udgør mindre end 0,1 % af det 
årlige loft for udgifterne under EGFL.

Or. en

Ændringsforslag 390
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne godtgør de endelige 
støttemodtagere de beløb, som 
Kommissionen fastsætter i henhold til stk. 
3, andet afsnit, i overensstemmelse med 
objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Medlemsstaterne kan anvende en 
minimumstærskel for de beløb, der 
godtgøres hver endelig støttemodtager.

4. Medlemsstaterne godtgør de endelige 
støttemodtagere de beløb, som 
Kommissionen fastsætter i henhold til stk. 
3, andet afsnit, i overensstemmelse med 
objektive og ikkediskriminerende kriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det ved udarbejdelsen af forslaget 
til budget for regnskabsår N viser sig, at 
der er risiko for, at det i artikel 12 
omhandlede beløb for regnskabsår N bliver 
overskredet, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet eller Rådet 
forslag til de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre overholdelsen af
dette beløb.

1. Hvis det ved udarbejdelsen af forslaget 
til budget for regnskabsår N viser sig, at 
der er risiko for, at det i artikel 12 
omhandlede beløb for regnskabsår N bliver 
overskredet, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet eller Rådet 
forslag til de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at hjælpe medlemsstaterne 
med at overholde dette beløb.

Or. fr

Ændringsforslag 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen skal på et hvilket som 
helst tidspunkt, hvis den mener, at der er 
en risiko for, at det i artikel 12 
omhandlede beløb vil blive overskredet, og 
at den ikke inden for rammerne af sine 
beføjelser vil kunne træffe tilstrækkelige 
foranstaltninger til at afbøde situationen, 
foreslå andre foranstaltninger til at sikre, 
at beløbet overholdes. Disse 
foranstaltninger vedtages af Rådet, hvis 
retsgrundlaget for den relevante 
foranstaltning er traktatens artikel 43, stk. 
3, eller af Europa-Parlamentet og Rådet, 
hvis retsgrundlaget for den relevante 
foranstaltning er traktatens artikel 43, 
stk. 2.

2. Disse foranstaltninger vedtages af Rådet, 
hvis retsgrundlaget for den relevante 
foranstaltning er traktatens artikel 43, stk. 
3, eller af Europa-Parlamentet og Rådet, 
hvis retsgrundlaget for den relevante 
foranstaltning er traktatens artikel 43, 
stk. 2.

Or. fr
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Ændringsforslag 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis medlemsstaternes anmodninger om 
godtgørelse ved slutningen af regnskabsår 
N overstiger eller forventes at overstige
det i artikel 12 omhandlede beløb, skal 
Kommissionen:

3. Hvis medlemsstaternes anmodninger om 
godtgørelse ved slutningen af regnskabsår 
N overstiger det i artikel 12 omhandlede 
beløb, skal Kommissionen:

Or. fr

Ændringsforslag 394
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
fastsættelse af supplerende betalinger eller 
nedsættelser til justering af de betalinger, 
der er foretaget i henhold til stk. 3, uden at 
anvende proceduren i artikel 101.

6. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
fastsættelse af supplerende betalinger eller 
nedsættelser til justering af de betalinger, 
der er foretaget i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Landbrugets og finansieringskonsulenternes rolle bør bevares.

Ændringsforslag 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
fastsættelse af supplerende betalinger eller 
nedsættelser til justering af de betalinger, 
der er foretaget i henhold til stk. 3, uden at 
anvende proceduren i artikel 101.

6. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
fastsættelse af supplerende betalinger eller 
nedsættelser til justering af de betalinger, 
der er foretaget i henhold til stk. 3, med 
anvendelse af proceduren i artikel 101.

Or. es

Begrundelse

Af klarheds- og gennemsigtighedsgrunde bør de månedlige betalinger fortsat ske gennem 
Kommissionen.

Ændringsforslag 396
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår

Administrationsudgifter og 
personaleudgifter

Udgifter til administration og 
personaleomkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og af modtagerne af 
støtte fra EGFL, finansieres ikke af 
fonden.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel udgår. Eftersom medlemsstaternes administrationsudgifter ikke kan øges i det 
uendelige, skal der fortsat være mulighed for teknisk bistand til forvaltning af første søjle af 
den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 397
Matt Carthy
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sender disse satellitdata, jf. 
artikel 7, litra b), gratis til de myndigheder, 
der er ansvarlige for
arealovervågningssystemet, eller til 
tjenesteleverandører, som disse 
myndigheder har bemyndiget til at 
repræsentere dem.

Kommissionen sender disse satellitdata, jf. 
artikel 7, litra b), gratis til de myndigheder, 
der er ansvarlige for arealovervågnings-
og kontrolsystemet, eller til 
tjenesteleverandører, som disse 
myndigheder har bemyndiget til at 
repræsentere dem.

Or. en

Ændringsforslag 398
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sender disse satellitdata, jf. 
artikel 7, litra b), gratis til de myndigheder, 
der er ansvarlige for
arealovervågningssystemet, eller til 
tjenesteleverandører, som disse 
myndigheder har bemyndiget til at 
repræsentere dem.

Kommissionen sender disse satellitdata, jf. 
artikel 7, litra b), gratis til de myndigheder, 
der er ansvarlige for arealovervågnings-
og kontrolsystemet, eller til 
tjenesteleverandører, som disse 
myndigheder har bemyndiget til at 
repræsentere dem.

Or. en

Begrundelse

Satellitdata skal også bruges i videst mulig udstrækning i kontrolsystemet.

Ændringsforslag 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Kommissionen forbliver ejer af 
satellitdataene og kræver dem tilbage, når 
arbejdet er færdigt. 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 400
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan lade specialiserede 
enheder udføre opgaver, der vedrører den 
teknologi eller de arbejdsmetoder, der 
anvendes i forbindelse med det i artikel 64, 
stk. 1, litra c), omhandlede
arealovervågningssystem.

Kommissionen kan lade specialiserede 
enheder udføre opgaver, der vedrører den 
teknologi eller de arbejdsmetoder, der 
anvendes i forbindelse med det i artikel 64, 
stk. 1, litra c), omhandlede
arealovervågnings- og kontrolsystem.

Or. en

Ændringsforslag 401
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan lade specialiserede 
enheder udføre opgaver, der vedrører den 
teknologi eller de arbejdsmetoder, der 
anvendes i forbindelse med det i artikel 64, 
stk. 1, litra c), omhandlede
arealovervågningssystem.

Kommissionen kan lade specialiserede 
enheder udføre opgaver, der vedrører den 
teknologi eller de arbejdsmetoder, der 
anvendes i forbindelse med det i artikel 64, 
stk. 1, litra c), omhandlede
arealovervågnings- og kontrolsystem.

Or. en

Begrundelse

Satellitdata skal også bruges i videst mulig udstrækning i kontrolsystemet.
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Ændringsforslag 402
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forvalte Unionens landbrugsmarkeder i 
en global sammenhæng

a) på retfærdig og bæredygtig vis forvalte 
Unionens landbrugsmarkeder i en global 
sammenhæng, herunder ved at oprette og 
udvide markedsovervågningsmekanismer 
på regionalt og globalt plan under 
hensyntagen til udviklingsmålene

Or. en

Begrundelse

Overvågning er nødvendig for at forstå interne EU-politikkers eksterne virkninger på 
udviklingslandene og dermed opnå udviklingsvenlig politikkohærens. Tilsvarende, og som 
fastslået i artikel 191 i TEUF, bør den fælles landbrugspolitik og finansieringen heraf ikke 
være til hinder for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling eller de mål, der er fastsat i 
Parisaftalen om klimaforandringer.

Ændringsforslag 403
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forvalte Unionens landbrugsmarkeder i 
en global sammenhæng

a) vedtage specifikke foranstaltninger for 
at tilpasse Unionens landbrugsmarkeders 
funktion til ændringer på 
verdensmarkedet

Or. en

Begrundelse

Eventuelle udgifter vedrørende litra a) skal præciseres.



PE630.688v01-00 46/180 AM\1170200DA.docx

DA

Ændringsforslag 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) intervenere på landbrugsmarkederne i 
tilfælde af forstyrrelser, som bringer de 
europæiske bedrifters økonomiske 
balance i fare

Or. fr

Ændringsforslag 405
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sørge for agro-økonomisk overvågning 
og miljø- og klimaovervågning af 
landbrugsjordens arealanvendelse og 
ændringer i arealanvendelsen, herunder 
skovlandbrug, og overvågning af 
afgrødernes tilstand, således at der kan 
opstilles prognoser, særlig over udbyttet og 
landbrugsproduktionen og ekstraordinære 
omstændigheders indvirkning på 
landbruget

b) sørge for agro-økonomisk overvågning 
og miljø- og klimaovervågning af 
landbrugsjordens arealanvendelse og 
ændringer i arealanvendelsen, herunder 
skovlandbrug, og overvågning af
jordbundens og afgrødernes tilstand, 
således at der kan opstilles prognoser, 
særlig over udbyttet og 
landbrugsproduktionen og ekstraordinære 
omstændigheders indvirkning på 
landbruget og for at vurdere 
landbrugssystemernes 
modstandsdygtighed over for 
klimaforandringer og for at vurdere 
fremskridtene med gennemførelsen af 
landbrugspraksis, der bidrager til at nå 
klimamålene i 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og i klimaaftalen fra 
Paris

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at overvåge ressourcebasen, som landbruget og i sidste ende vores langsigtede 
produktivitet og konkurrenceevne afhænger af. Overvågning er også nødvendig for at forstå 
interne EU-politikkers eksterne virkninger på udviklingslandene og dermed opnå 
udviklingsvenlig politikkohærens. Tilsvarende, og som fastslået i artikel 191 i TEUF, bør den 
fælles landbrugspolitik og finansieringen heraf ikke være til hinder for opfyldelsen af målene 
for bæredygtig udvikling eller de mål, der er fastsat i Parisaftalen om klimaet.

Ændringsforslag 406
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre tilstrækkelig overvågning af de 
naturressourcer, som 
landbrugsproduktionen er afhængig af, 
navnlig jord og vand, for at give mulighed 
for en forsvarlig vurdering af 
effektiviteten af den fælles 
landbrugspolitiks udgifter med henblik på 
at levere offentlige goder

Or. en

Ændringsforslag 407
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til åbenhed på 
verdensmarkederne

d) bidrage til åbenhed på 
verdensmarkederne, herunder sikring af 
en sammenhængende politik for udvikling

Or. en
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Ændringsforslag 408
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til åbenhed på 
verdensmarkederne

d) vedtage specifikke foranstaltninger, der
bidrager til åbenhed over for udviklingen
på verdensmarkederne

Or. en

Begrundelse

Eventuelle udgifter vedrørende litra d) skal præciseres.

Ændringsforslag 409
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen finansierer i henhold til 
artikel 7, litra c), aktioner vedrørende 
indsamling eller køb af de data, der er 
nødvendige for at gennemføre og overvåge 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
satellitdata, geospatiale data og 
meteorologiske data, oprettelse af en 
infrastruktur for rumlige data og et 
websted, gennemførelse af specifikke 
undersøgelser af klimatiske forhold, 
telemåling som hjælpemiddel til 
overvågning af ændringer i 
arealanvendelsen og jordens 
sundhedstilstand samt opdatering af 
agrometeorologiske og økonometriske 
modeller. Disse aktioner gennemføres om 
nødvendigt i samarbejde med EEA, JRC, 
nationale laboratorier og organer eller 
sammen med den private sektor.

Kommissionen finansierer i henhold til 
artikel 7, litra c), aktioner vedrørende 
indsamling eller køb af de data, der er 
nødvendige for at gennemføre og overvåge 
den fælles landbrugspolitik og dens 
virkninger, både inden for og uden for 
Unionen, herunder satellitdata, geospatiale 
data og meteorologiske data, oprettelse af 
en infrastruktur for rumlige data og et 
websted, gennemførelse af specifikke 
undersøgelser af klimatiske forhold, 
telemåling som hjælpemiddel til 
overvågning af ændringer i 
arealanvendelsen og jordens 
sundhedstilstand og kvalitet samt 
opdatering af agrometeorologiske og 
økonometriske modeller. Disse aktioner 
gennemføres om nødvendigt i samarbejde 
med EEA, Eurostat, JRC, nationale 
laboratorier og organer eller sammen med 
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den private sektor på betingelse af, at 
upartiskheden og gennemsigtigheden er 
sikret i en ånd af information fra åbne 
kilder til delte og fælles ressourcer i den 
offentlige sfære.

Or. en

Ændringsforslag 410
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejder om at give adgang til alle de 
data og oplysninger, der er nødvendige for 
at kunne måle fremskridt og resultater for 
den fælles landbrugspolitik; dette kan 
omfatte deling af oplysninger og data.

Or. en

Ændringsforslag 411
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer finansiering for at 
bevare og om nødvendigt at udvide 
LUCAS og andre tilgængelige værktøjer 
til måling af udviklingen af dannelse og 
befugtning af muldlaget, jorderosion og 
akkumulering af pesticider med henblik 
på at sikre en effektiv anvendelse af EU's 
midler for at nå målene for den fælles 
landbrugspolitik som skitseret i 
forordningen om strategiske planer 
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[.../....].

Or. en

Begrundelse

Vi skal bruge et forholdsvis meget begrænset beløb (sammenlignet med størrelsen af f.eks. de 
direkte betalinger) for at kunne kontrollere, om den fælles landbrugspolitik når alle sine mål, 
navnlig med hensyn til jordbunden og andre naturressourcer, som landbruget er baseret på.

Ændringsforslag 412
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a

Overvågning af udviklingsvenlig 
politikkohærens

1. I henhold til artikel 208 i TEUF skal 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på fødevaresystemer og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene være genstand for 
regelmæssige og uafhængige vurderinger.
Ved denne overvågning skal man være 
særligt opmærksom på virkningerne af 
landbrugsfødevarestrømme mellem EU og 
udviklingslandene vedrørende

i) fødevareproduktion, -forarbejdning og -
distribution i de mindst udviklede lande

ii) lokale småproducenter og kvindelige 
landbrugere

iii) produkter, som udviklingslandene 
anser for følsomme

iv) produkter fra sektorer, hvor der er 
givet tilladelse til koblede betalinger under 
den fælles landbrugspolitik, og hvor 
krisestyringsforanstaltningerne under den 
fælles landbrugspolitik er blevet anvendt.
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2. Ved vurderingen skal man undersøge 
data fra EU's markedsobservatorier, 
casestudier, rapporter om målene for 
bæredygtig udvikling samt dokumentation 
fra partnerlande og andre relevante 
interessenter såsom 
civilsamfundsorganisationer. Med henblik 
herpå skal det sektorale og geografiske 
funktionsområde for EU's 
markedsobservatorier udvides til 
produkter, som partnerlandene anser for 
følsomme, og dække de mindst udviklede 
lande. Kommissionen definerer ved hjælp 
af delegerede retsakter omfanget og 
vurderingsproceduren.

3. Hvis overvågningsdataene viser, at der 
er risiko for negative indvirkninger på 
landbrugsfødevareproduktionen og -
forarbejdningen eller 
fødevaresikkerheden i et udviklingsland, 
udsender Kommissionen en tidlig 
varsling, der fører til et samråd mellem 
EU og de påvirkede landbrugssamfund 
samt partnerlandenes regeringer med 
henblik på at aftale afhjælpende 
foranstaltninger. En social 
beskyttelsesklausul stilles til rådighed for 
de berørte parter.

4. Hvis der ikke udsendes et tidligt varsel, 
men der opstår negative virkninger, kan 
den berørte part indgive en klage. Klager 
indgives til Europa-Parlamentets faste 
ordfører om sammenhæng i 
udviklingspolitikken, og klagen behandles 
af høringskonsulenter i Kommissionen. 
De berørte grupper og andre interesserede 
parter kan fremlægge beviser.

5. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport om 
resultaterne af vurderingen, den 
modtagne dokumentation og EU's 
politiske reaktion.

Or. en
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Begrundelse

Denne procedure har til formål at indføre en mekanisme, hvor man samtidig overvåger 
politikkohærensen på udviklingsområdet og giver Kommissionen mulighed for at modtage 
signaler vedrørende de markeder og lokalsamfund, der eventuelt kan blive påvirket. Herved 
udvides den rolle, som de eksisterende markedsobservatorier har. Kommissionens 
høringskonsulenter findes allerede i Kommissionen, og rollen kan også varetages af EU's 
delegationer med kompetence inden for handel og landbrug.

Ændringsforslag 413
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af den strategiske plan 
udbetaler Kommissionen et første 
forfinansieringsbeløb for hele den 
strategiske plans løbetid til medlemsstaten. 
Dette første forfinansieringsbeløb betales i
trancher på følgende måde:

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af den strategiske plan 
udbetaler Kommissionen et første 
forfinansieringsbeløb for hele den 
strategiske plans løbetid til medlemsstaten. 
Dette første forfinansieringsbeløb betales i
omegnen af 5 % af ELFUL-støttekvoten i 
hele den strategiske plans varighed:

Or. pl

Ændringsforslag 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af den strategiske plan 
udbetaler Kommissionen et første 
forfinansieringsbeløb for hele den 
strategiske plans løbetid til medlemsstaten. 
Dette første forfinansieringsbeløb betales i
trancher på følgende måde:

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af den strategiske plan
udbetaler Kommissionen et første 
forfinansieringsbeløb for hele den 
strategiske plans løbetid til medlemsstaten. 
Dette første forfinansieringsbeløb betales i
omegnen af 5 % af ELFUL-støttekvoten i 
hele den strategiske plans varighed:

Or. pl
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Ændringsforslag 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 416
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

a) I 2021: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

Or. es
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Begrundelse

Det er ønskeligt at foretage en præfinansiering over to år for at undgå forsinkelser i 
igangsættelsen af foranstaltningerne i den anden søjle.

Ændringsforslag 418
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

a) I 2021: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

Or. it

Ændringsforslag 419
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

a) I 2021: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

Or. es

Ændringsforslag 420
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 

udgår
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løbetid

Or. pl

Ændringsforslag 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 422
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

b) I 2022: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

Or. es

Ændringsforslag 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 

b) I 2022: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
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løbetid løbetid

Or. es

Begrundelse

Det er ønskeligt at foretage en præfinansiering over to år for at undgå forsinkelser i 
igangsættelsen af foranstaltningerne i den anden søjle.

Ændringsforslag 424
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

b) I 2022: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid

Or. it

Ændringsforslag 425
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I 2023: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I 2023: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er ønskeligt at foretage en præfinansiering over to år for at undgå forsinkelser i 
igangsættelsen af foranstaltningerne i den anden søjle.

Ændringsforslag 427
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I 2023: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I 2023: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 429
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Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I 2023: 1 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid.

c) I 2023: 1,5 % af det beløb, som ELFUL 
bidrager med i hele den strategiske plans 
løbetid.

Or. it

Ændringsforslag 430
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der udbetales eller inddrives ikke flere 
forfinansieringsbeløb, hvis der er foretaget 
en overførsel til eller fra ELFUL i henhold 
til artikel 90 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer].

3. Der udbetales eller inddrives flere 
forfinansieringsbeløb, hvis der er foretaget 
en overførsel til eller fra ELFUL i henhold 
til artikel 90 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer].

Or. en

Begrundelse

En problemfri start på interventioner, der finansieres af ELFUL, må aldrig blokeres af lave 
forfinansieringsbeløb fra EU. Interventioner finansieret af ELFUL bidrager navnlig til vigtige 
mål (f.eks. miljø, udvikling af landdistrikter osv.) Der er ingen grund til at beregne 
forfinansieringen på grundlag af det oprindelige ELFUL-budget, idet mulige overførsler 
mellem de to søjler kan have stor indvirkning på det absolutte beløb, der er til rådighed til 
forfinansiering.

Ændringsforslag 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der udbetales eller inddrives ikke flere 
forfinansieringsbeløb, hvis der er foretaget 
en overførsel til eller fra ELFUL i henhold 
til artikel 90 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer].

3. Der kan udbetales eller inddrives flere 
forfinansieringsbeløb, hvis der er foretaget 
en overførsel til eller fra ELFUL i henhold 
til artikel 90 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer].

Or. en

Ændringsforslag 432
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De renter, der påløber forfinansieringen, 
anvendes til den pågældende strategiske 
plan og trækkes fra de offentlige udgifter, 
der er angivet i den endelige 
udgiftsanmeldelse.

4. De renter, der påløber forfinansieringen, 
anvendes til den pågældende strategiske 
plan og den regionale interventionsplan
og trækkes fra de offentlige udgifter, der er 
angivet i den endelige udgiftsanmeldelse.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med regionale planer og for at bevare sammenhængen i denne artikel skal
renter på beløbene til forfinansiering bruges til den samme plan, som har genereret den.

Ændringsforslag 433
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages mellemliggende betalinger 
for hver enkelt strategisk plan. De beregnes 
ved at anvende bidragssatsen for hver 
enkelt type intervention på den offentlige 
udgift, der er afholdt til den pågældende 
intervention, jf. artikel 85 i forordning

1. Der foretages mellemliggende betalinger 
for hver enkelt strategisk plan eller, hvor 
det er relevant, de enkelte regionale 
interventionsprogrammer. De beregnes 
ved at anvende bidragssatsen for hver 
enkelt type intervention på den offentlige 
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(EU)…/... [forordningen om strategiske 
planer].

udgift, der er afholdt til den pågældende 
intervention, jf. artikel 85 i forordning
(EU)…/... [forordningen om strategiske 
planer].

Or. en

Begrundelse

Præcisering vedrørende mellemliggende betalinger i forbindelse med regionale 
interventionsprogrammer.

Ændringsforslag 434
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages mellemliggende betalinger 
for hver enkelt strategisk plan. De beregnes 
ved at anvende bidragssatsen for hver 
enkelt type intervention på den offentlige 
udgift, der er afholdt til den pågældende 
intervention, jf. artikel 85 i forordning
(EU)…/... [forordningen om strategiske 
planer].

1. Der foretages mellemliggende betalinger 
for hver enkelt strategisk plan. De beregnes 
ved at anvende medfinansieringssatsen for 
hver enkelt type intervention på den 
offentlige udgift, der er afholdt til den 
pågældende intervention, jf. artikel 85 i 
forordning (EU)…/... [forordningen om 
strategiske planer].

Or. en

Ændringsforslag 435
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der gennemføres finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 52 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], skal 
udgiftsanmeldelsen vise det samlede beløb, 
som forvaltningsmyndigheden har udbetalt 

3. Hvis der gennemføres finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 53, stk. 1,
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], skal 
udgiftsanmeldelsen vise det samlede beløb, 
som forvaltningsmyndigheden har udbetalt 
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til slutmodtagerne eller, for garantiers 
vedkommende, afsat i henhold til 
garantiaftaler, jf. [artikel 74, stk. 5,] litra a), 
b) og c), i forordning (EU) .../... [den 
strategiske plan – reglerne for 
støtteberettigelse i forbindelse med 
finansielle instrumenter].

til slutmodtagerne eller, for garantiers 
vedkommende, afsat i henhold til 
garantiaftaler, jf. [artikel 74, stk. 5,] litra a), 
b) og c), i forordning (EU) .../... [den 
strategiske plan – reglerne for 
støtteberettigelse i forbindelse med 
finansielle instrumenter].

Or. sl

Begrundelse

Der bør henvises til artikel 53, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser, der vedrører 
finansielle instrumenter, der forvaltes af forvaltningsmyndigheden.

Ændringsforslag 436
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der gennemføres finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 52 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], indgives der 
udgiftsanmeldelser med en angivelse af 
udgifterne til de finansielle instrumenter på 
følgende betingelser:

4. Hvis der gennemføres finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 53, stk. 2,
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], indgives der 
udgiftsanmeldelser med en angivelse af 
udgifterne til de finansielle instrumenter på 
følgende betingelser:

Or. sl

Begrundelse

Der bør henvises til artikel 53, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser, der vedrører 
finansielle instrumenter, der forvaltes af forvaltningsmyndigheden.

Ændringsforslag 437
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen med forbehold af disponible 
budgetmidler på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan og forudsat at den 
pågældende medlemsstat har vist over for 
Kommissionen, at den opnår kvantitative, 
målbare og objektive eller videnskabeligt 
verificerbare resultater med hensyn til 
bæredygtighed inden for områderne for 
klima, miljø og udvikling, herunder som 
omhandlet i 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og i Parisaftalen,
betaler Kommissionen saldoen med 
forbehold af disponible budgetmidler på 
grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 438
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen med forbehold af disponible 
budgetmidler på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen med forbehold af disponible 
budgetmidler på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
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ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans eller, hvor det er 
relevant, den regionale interventionsplans
sidste gennemførelsesår og de dertil 
knyttede afgørelser om 
regnskabsafslutning. Disse regnskaber 
forelægges Kommissionen senest seks 
måneder efter den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse som fastsat i 
artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) ../... 
[forordningen om strategiske planer] og 
skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

Or. en

Begrundelse

Præcisering vedrørende betaling af saldoen for de strategiske planers interventioner i tilfælde 
af regionale interventionsprogrammer.

Ændringsforslag 439
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen med forbehold af disponible 
budgetmidler på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 

1. Efter modtagelsen af den sidste 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.
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udgifternes støtteberettigelse.

Or. en

Begrundelse

Denne sætning giver ingen mening, idet Kommissionen altid tager hensyn til tilgængeligheden 
af ressourcer, inden den udbetaler restbeløbet.

Ændringsforslag 440
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen med forbehold af disponible 
budgetmidler på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

1. Efter modtagelsen af den sidste årlige 
performancerapport om gennemførelsen af 
en strategisk plan betaler Kommissionen 
saldoen på grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU)
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 441
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Hvis Kommissionen ikke inden den frist, 
der er fastsat i stk. 1, har modtaget den 
sidste årlige performancerapport og de 
dokumenter, der er nødvendige for 
afslutningen af regnskaberne for den 
strategiske plans sidste gennemførelsesår, 
frigøres saldoen automatisk i henhold til 
artikel 32.

3. Hvis Kommissionen ikke inden den frist, 
der er fastsat i stk. 1, har modtaget den 
sidste performancerapport og de 
dokumenter, der er nødvendige for 
afslutningen af regnskaberne for den 
strategiske plans sidste gennemførelsesår, 
frigøres saldoen automatisk i henhold til 
artikel 32.

Or. en

Begrundelse

I lighed med andre EU-fonde foreslår Europa-Kommissionen også i dette udkast til 
lovgivning en forpligtelse til årlig indberetning for EU's medlemsstater. Jeg kan ikke støtte 
dette nye element, fordi nationale og regionale myndigheder ikke vil være i stand til at 
indsamle og sortere de nødvendige data til årlige resultatrapporter. Det er mere 
hensigtsmæssigt at udarbejde rapporter hvert andet (toårlige) eller tredje år (treårlige), og 
det vil således være muligt at sikre rapporternes rettidighed og troværdighed.

Ændringsforslag 442
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. pl
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Ændringsforslag 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. pl

Ændringsforslag 444
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. fr



AM\1170200DA.docx 67/180 PE630.688v01-00

DA

Begrundelse

Med dette ændringsforslag vendes tilbage til reglen om N+3 for at få tilstrækkelig tid til at 
gennemføre programmerne og sikre en passende anvendelse af den årlige budgetbevilling.

Ændringsforslag 445
Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. ro

Ændringsforslag 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
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fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil gøre det nemmere at udnytte midlerne i søjle II bedre. n+3-
princippet bør opretholdes.

Ændringsforslag 447
Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Status quo opretholdes.

Ændringsforslag 448
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. hr

Ændringsforslag 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Med henblik på at fremme opfyldelsen af budgetforpligtigelserne, skal regel N + 3 
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opretholdes. Som følge af ændringen af FLP-modellen virker det ikke hensigtsmæssigt at 
ændre denne regel for øjeblikket. Dette ændringsforslag hænger sammen med den holdning, 
der ligger bag rapportudkastet til de strategiske planer. 

Ændringsforslag 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 451
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
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vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. es

Begrundelse

I de første år af programmeringen vil det være mere vanskeligt at leve op til dette skærpede 
krav. Vi mener, at det er nødvendigt at opretholde reglen n+3 for at opfylde forpligtigelserne. 

Ændringsforslag 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
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plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Jeg foretrækker at bevare reglen om N+3 år i stedet for den foreslåede regel om N+2. Vi har 
brug for mere tid til at sikre, at EU-midlerne anvendes fuldt ud til investeringer, miljø, klima 
osv., og at vi ikke fortaber midlerne.

Ændringsforslag 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 455
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Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk den del 
af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Or. it

Ændringsforslag 456
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Har en retslig procedure eller 
administrativ prøvelse opsættende 
virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 
omhandlede frist, efter hvilken den 
automatiske frigørelse sker, for så vidt 
angår det beløb, der vedrører de 
pågældende operationer, så længe den 
nævnte procedure eller administrative 
prøvelse varer, på betingelse af, at 
Kommissionen modtager en begrundet 
udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. 
januar i år N + 3.

3. Har en retslig procedure eller 
administrativ prøvelse opsættende 
virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 
omhandlede frist, efter hvilken den 
automatiske frigørelse sker, for så vidt 
angår det beløb, der vedrører de 
pågældende operationer, så længe den 
nævnte procedure eller administrative 
prøvelse varer, på betingelse af, at 
Kommissionen modtager en begrundet 
udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. 
januar i år N + 4.

Or. hr
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Ændringsforslag 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Har en retslig procedure eller 
administrativ prøvelse opsættende 
virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 
omhandlede frist, efter hvilken den 
automatiske frigørelse sker, for så vidt 
angår det beløb, der vedrører de 
pågældende operationer, så længe den 
nævnte procedure eller administrative 
prøvelse varer, på betingelse af, at 
Kommissionen modtager en begrundet 
udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. 
januar i år N + 3.

3. Har en retslig procedure eller 
administrativ prøvelse opsættende 
virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 
omhandlede frist, efter hvilken den 
automatiske frigørelse sker, for så vidt 
angår det beløb, der vedrører de 
pågældende operationer, så længe den 
nævnte procedure eller administrative 
prøvelse varer, på betingelse af, at 
Kommissionen modtager en begrundet 
udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. 
januar i år N + 4.

Or. en

Begrundelse

Ændring i overensstemmelse med omnibusforordningen.

Ændringsforslag 458
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Har en retslig procedure eller 
administrativ prøvelse opsættende 
virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 
omhandlede frist, efter hvilken den 
automatiske frigørelse sker, for så vidt 
angår det beløb, der vedrører de 
pågældende operationer, så længe den 
nævnte procedure eller administrative 
prøvelse varer, på betingelse af, at 
Kommissionen modtager en begrundet 
udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. 

3. Har en retslig procedure eller 
administrativ prøvelse opsættende 
virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 
omhandlede frist, efter hvilken den 
automatiske frigørelse sker, for så vidt 
angår det beløb, der vedrører de 
pågældende operationer, så længe den 
nævnte procedure eller administrative 
prøvelse varer, på betingelse af, at 
Kommissionen modtager en begrundet 
udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. 
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januar i år N + 3. januar i år N + 4.

Or. es

Ændringsforslag 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Or. es

Ændringsforslag 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Or. en

Begrundelse

Jeg foretrækker at bevare reglen om N+3 år i stedet for den foreslåede regel om N+2. Vi har 
brug for mere tid til at sikre, at EU-midlerne anvendes fuldt ud til investeringer, miljø, klima 
osv., og at vi ikke fortaber midlerne.
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Ændringsforslag 461
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Or. it

Ændringsforslag 462
Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Or. ro

Ændringsforslag 463
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3
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Or. hr

Ændringsforslag 464
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Or. es

Ændringsforslag 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a) den del af budgetforpligtelserne, for 
hvilken der er indgivet en 
udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen 
er blevet nedsat eller suspenderet af 
Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Or. en

Ændringsforslag 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under ELFUL kan en operation kun 
modtage forskellige former for støtte fra 

Under ELFUL kan en operation kun 
modtage forskellige former for støtte fra 
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den strategiske plan og fra andre 
europæiske struktur- og investeringsfonde
(ESI-fonde) eller EU-instrumenter, hvis 
den samlede kumulerede støtte, der er ydes 
i henhold til de forskellige støtteordninger, 
ikke overstiger den maksimale 
støtteintensitet eller det maksimale 
støttebeløb, der kan ydes til den 
pågældende interventionstype, jf. afsnit III 
i forordning (EU) .../... (forordningen om 
strategiske planer). I sådanne tilfælde
anmelder medlemsstaterne ikke udgifter 
til Kommissionen med henblik på at 
modtage:

den strategiske plan og fra andre 
europæiske struktur- og investeringsfonde
(ESI-fonde) eller EU-instrumenter, hvis 
den samlede kumulerede støtte, der er ydes 
i henhold til de forskellige støtteordninger, 
ikke overstiger den maksimale 
støtteintensitet eller det maksimale 
støttebeløb, der kan ydes til den 
pågældende interventionstype, jf. afsnit III 
i forordning (EU) .../... (forordningen om 
strategiske planer). I sådanne tilfælde må 
udgifter, der er angivet i en 
betalingsanmodning, ikke angives for 
begge eller en af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 467
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under ELFUL kan en operation kun 
modtage forskellige former for støtte fra 
den strategiske plan og fra andre 
europæiske struktur- og investeringsfonde
(ESI-fonde) eller EU-instrumenter, hvis 
den samlede kumulerede støtte, der er ydes 
i henhold til de forskellige støtteordninger, 
ikke overstiger den maksimale 
støtteintensitet eller det maksimale 
støttebeløb, der kan ydes til den 
pågældende interventionstype, jf. afsnit III 
i forordning (EU) .../... (forordningen om 
strategiske planer). I sådanne tilfælde 
anmelder medlemsstaterne ikke udgifter til 
Kommissionen med henblik på at modtage:

Under ELFUL kan en operation kun 
modtage forskellige former for støtte fra 
den strategiske plan og fra andre 
europæiske struktur- og investeringsfonde
(ESI-fonde) eller EU-instrumenter, hvis 
den samlede kumulerede støtte, der er ydes 
i henhold til de forskellige støtteordninger, 
ikke overstiger den maksimale 
støtteintensitet eller det maksimale 
støttebeløb, der kan ydes til den 
pågældende interventionstype, jf. afsnit III 
i forordning (EU) .../... (forordningen om 
strategiske planer). I sådanne tilfælde 
anmelder medlemsstaterne ikke eller
udgifter eller en del heraf til 
Kommissionen med henblik på at modtage:

Or. en

Begrundelse

Det sidste punktum i andet afsnit udelukker kumulering af udgifter under den strategiske plan 
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med andre EU-instrumenter (begge kan anmeldes), mens det første punktum tillader dette op 
til den højeste støtteintensitet.

Ændringsforslag 468
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det udgiftsbeløb, der angives i en 
udgiftsanmeldelse, kan beregnes pro rata i 
overensstemmelse med det dokument, 
hvori støttevilkårene er fastsat.

Det udgiftsbeløb, der angives i en 
udgiftsanmeldelse for forskellige 
støtteinstrumenter, som omhandlet i andet 
afsnit, kan beregnes pro rata i 
overensstemmelse med det dokument, 
hvori støttevilkårene er fastsat.

Or. en

Begrundelse

Sidste afsnit giver også mulighed for forholdsmæssige anmeldelser af udgifter, der 
formodentlig vedrører forskellige instrumenter, men ordlyden er ikke fuldstændig klar.

Ændringsforslag 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af 
Unionen, hvis:

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af 
Unionen, hvis den er foretaget af 
akkrediterede betalingsorganer, og:

Or. en

Ændringsforslag 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er afholdt af et godkendt 
betalingsorgan 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 471
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er afholdt i overensstemmelse med de 
gældende EU-regler, eller

b) de er afholdt i overensstemmelse med de 
gældende EU-regler

Or. fr

Begrundelse

Dette supplerende ændringsforslag sigter mod at finde en mellemvej mellem begrænsningerne 
ved en ordning med årlig performancebaseret kontrol, fordelene ved en flerårig kontrol af 
medlemsstaternes fremskridt i forhold til gennemførelsen af Unionens mål og tilbagevenden 
til den nuværende situation (udelukkende kontrol af overensstemmelsen). Da 
sammenlægningen af de tre ordninger ikke synes realistisk, foreslås det kun at bevare en 
kontrol af udgifternes overensstemmelse og en flerårig performanceordning.

Ændringsforslag 472
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår de typer 
interventioner, der er omhandlet i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer],

udgår
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i) de modsvares af tilsvarende rapporteret 
output, og 

ii) de er afholdt i overensstemmelse med 
de gældende bestemmelser om 
forvaltningssystemer, som dog ikke 
omfatter de støtteberettigelsesbetingelser, 
der gælder for individuelle 
støttemodtagere, og som er fastsat i de 
nationale strategiske planer. 

Or. fr

Begrundelse

Forslaget om at lade dette litra udgå sigter mod at finde en mellemvej mellem 
begrænsningerne ved en ordning med årlig performancebaseret kontrol, fordelene ved en 
flerårig kontrol af medlemsstaternes fremskridt i forhold til gennemførelsen af Unionens mål 
og tilbagevenden til den nuværende situation (udelukkende kontrol af overensstemmelsen). 
Da sammenlægningen af de tre ordninger ikke synes realistisk, foreslås det kun at bevare en 
kontrol af udgifternes overensstemmelse og en flerårig performanceordning.

Ændringsforslag 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de modsvares af tilsvarende rapporteret 
output, og 

udgår

Or. en

Begrundelse

Det bør udgå, fordi indberetninger af output ikke er en del af udgiftsoversigten, men af 
performancerapporterne, jf. artikel 121, stk. 4, i forordningen om strategiske planer.

Ændringsforslag 474
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de modsvares af tilsvarende rapporteret 
output, og

i) de modsvares af tilsvarende rapporteret 
output, jf. bilag I i forordningen om 
strategiske planer, der som minimum 
sikrer et EU-dækkende 
bæredygtighedsgrundlag, og

Or. en

Ændringsforslag 475
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) den ikke gør nogen skade social eller 
miljømæssigt og er i overensstemmelse 
med EU's politiske mål og internationale 
forpligtelser, jf. artikel 5 og 6 i 
forordningen om strategiske planer

Or. en

Ændringsforslag 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de er afholdt i overensstemmelse med 
de gældende bestemmelser om 
forvaltningssystemer, som dog ikke 
omfatter de støtteberettigelsesbetingelser, 
der gælder for individuelle 
støttemodtagere, og som er fastsat i de 
nationale strategiske planer. 

udgår



AM\1170200DA.docx 83/180 PE630.688v01-00

DA

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de er afholdt i overensstemmelse med 
de gældende bestemmelser om 
forvaltningssystemer, som dog ikke 
omfatter de støtteberettigelsesbetingelser, 
der gælder for individuelle 
støttemodtagere, og som er fastsat i de 
nationale strategiske planer. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Punktet bør udgå, eftersom spørgsmålet behandles inden for overensstemmelsesprocedurerne 
i artikel 53.

Ændringsforslag 478
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de er afholdt i overensstemmelse med de ii) de er afholdt i overensstemmelse med de 
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gældende bestemmelser om 
forvaltningssystemer, som dog ikke 
omfatter de støtteberettigelsesbetingelser,
der gælder for individuelle 
støttemodtagere, og som er fastsat i de 
nationale strategiske planer.

gældende bestemmelser om 
forvaltningssystemer, som overholder 
betingelserne, og som er fastsat i de 
nationale strategiske planer, der sikrer en 
fælles tilgang og ensartede regler 
medlemsstaterne imellem.

Or. en

Begrundelse

Den nye tilgang for levering af tjenesterne flytter fokus væk fra støtteberettigelse på 
bedriftsniveau til statsniveau, men reglerne for bedriftsniveauet fastsættes af 
medlemsstaterne; det er vigtigt, at disse har en fælles tilgang og sammen opretholder den 
fælles tilgang med ensartede regler, der ligger til grund for det fælles marked.

Ændringsforslag 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, litra c), nr. i), finder ikke 
anvendelse på forskud, der er udbetalt til 
støttemodtagere i forbindelse med de typer 
interventioner, der er omhandlet i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer].

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette supplerende ændringsforslag sigter mod at finde en mellemvej mellem begrænsningerne 
ved en ordning med årlig performancebaseret kontrol, fordelene ved en flerårig kontrol af 
medlemsstaternes fremskridt i forhold til gennemførelsen af Unionens mål og tilbagevenden 
til den nuværende situation (udelukkende kontrol af overensstemmelsen). Da 
sammenlægningen af de tre ordninger ikke synes realistisk, foreslås det kun at bevare en 
kontrol af udgifternes overensstemmelse og en flerårig performanceordning.

Ændringsforslag 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er fastsat betalingsfrister i EU-
retten, medfører enhver betaling, som 
betalingsorganerne har foretaget til 
støttemodtagerne inden den tidligst mulige 
betalingsdato og efter den seneste mulige 
betalingsdato, at betalingerne ikke kan 
godtages til EU-finansiering.

Hvis der er fastsat betalingsfrister i EU-
retten, medfører enhver betaling, som 
betalingsorganerne har foretaget til 
støttemodtagerne inden den tidligst mulige 
betalingsdato og efter den seneste mulige 
betalingsdato, at betalingerne ikke kan 
godtages til EU-finansiering, men kun hvis 
den manglende overholdelse skader 
Unionens interesser i alvorlig grad. Det 
pågældende betalingsorgan skal altid 
have mulighed for at afgive forklaring.

Or. fr

Ændringsforslag 481
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er fastsat betalingsfrister i EU-
retten, medfører enhver betaling, som 
betalingsorganerne har foretaget til 
støttemodtagerne inden den tidligst mulige 
betalingsdato og efter den seneste mulige 
betalingsdato, at betalingerne ikke kan 
godtages til EU-finansiering.

Hvis der er fastsat betalingsfrister i EU-
retten, medfører enhver betaling, som 
betalingsorganerne har foretaget til 
støttemodtagerne inden den tidligst mulige 
betalingsdato og efter den seneste mulige 
betalingsdato, at betalingerne ikke kan 
godtages til EU-finansiering, undtagen i 
tilfælde, hvor betingelser og grænser skal 
fastlægges i henhold til 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle ordlyd om dette emne i artikel 40 i forordning nr. 1306/2013 afspejler EU's mål 
bedre.



PE630.688v01-00 86/180 AM\1170200DA.docx

DA

Ændringsforslag 482
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om de omstændigheder og 
betingelser, hvorpå de betalinger, der er 
omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, 
kan anses for støtteberettigede under 
hensyn til proportionalitetsprincippet.

For at udgifter, som er afholdt inden den 
tidligst mulige betalingsdato eller efter 
den senest mulige betalingsdato, vil kunne 
finansieres af Unionen, samtidig med at 
de finansielle følger heraf begrænses, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100
vedrørende undtagelser fra bestemmelsen
i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle ordlyd om dette emne i artikel 40 i forordning nr. 1306/2013 afspejler EU's mål 
bedre.

Ændringsforslag 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår

Nedsættelse af månedlige og 
mellemliggende betalinger

1. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, 
at de finansieringslofter, der er fastsat i 
EU-retten, er blevet overskredet, 
nedsætter Kommissionen de månedlige 
eller mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
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månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, 
at betalingsfristerne som omhandlet i 
artikel 36 ikke er overholdt, giver den 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage. Hvis 
medlemsstaten ikke fremsætter sine 
bemærkninger inden for nævnte frist, 
eller hvis Kommissionen anser svaret for 
at være utilfredsstillende, kan 
Kommissionen nedsætte de månedlige 
eller mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

3. Nedsættelser i henhold til denne artikel 
berører ikke anvendelsen af artikel 51. 

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
proceduren for og de praktiske ordninger, 
der skal sikre, at mekanismen i artikel 36 
fungerer korrekt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Or. pl

Ændringsforslag 484
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 37 udgår

Nedsættelse af månedlige og 
mellemliggende betalinger

1. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, 
at de finansieringslofter, der er fastsat i 
EU-retten, er blevet overskredet, 
nedsætter Kommissionen de månedlige 
eller mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, 
at betalingsfristerne som omhandlet i 
artikel 36 ikke er overholdt, giver den 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage. Hvis 
medlemsstaten ikke fremsætter sine 
bemærkninger inden for nævnte frist, 
eller hvis Kommissionen anser svaret for 
at være utilfredsstillende, kan 
Kommissionen nedsætte de månedlige 
eller mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

3. Nedsættelser i henhold til denne artikel 
berører ikke anvendelsen af artikel 51. 

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
proceduren for og de praktiske ordninger, 
der skal sikre, at mekanismen i artikel 36 
fungerer korrekt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
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stk. 3.

Or. pl

Ændringsforslag 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at 
de finansieringslofter, der er fastsat i EU-
retten, er blevet overskredet, nedsætter 
Kommissionen de månedlige eller 
mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

1. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at 
de finansieringslofter, der er fastsat i EU-
retten, er blevet overskredet, nedsætter 
Kommissionen de månedlige eller 
mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat efter 
Parlamentets og Rådets godkendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 486
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at 
betalingsfristerne som omhandlet i artikel 
36 ikke er overholdt, giver den 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage. Hvis 
medlemsstaten ikke fremsætter sine 

2. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at 
betalingsfristerne som omhandlet i artikel 
36 ikke er overholdt, giver den 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage. Hvis 
medlemsstaten ikke fremsætter sine 
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bemærkninger inden for nævnte frist, eller 
hvis Kommissionen anser svaret for at 
være utilfredsstillende, kan Kommissionen 
nedsætte de månedlige eller 
mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

bemærkninger inden for nævnte frist, eller 
hvis Kommissionen har konkluderet, at de 
fremsatte bemærkninger tydeligvis er 
utilstrækkelige, kan Kommissionen 
nedsætte de månedlige eller 
mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30. Kommissionen 
sikrer, at eventuelle reduktioner ikke fører 
til yderligere forsinkelser eller problemer 
for de endelige støttemodtagere i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at 
betalingsfristerne som omhandlet i artikel 
36 ikke er overholdt, giver den 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage. Hvis 
medlemsstaten ikke fremsætter sine 
bemærkninger inden for nævnte frist, eller 
hvis Kommissionen anser svaret for at 
være utilfredsstillende, kan Kommissionen 
nedsætte de månedlige eller 
mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat ved de 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen ud fra 
udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at 
betalingsfristerne som omhandlet i artikel 
36 ikke er overholdt, giver den 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage. Hvis 
medlemsstaten ikke fremsætter sine 
bemærkninger inden for nævnte frist, eller 
hvis Kommissionen anser svaret for at 
være utilfredsstillende, kan Kommissionen 
nedsætte de månedlige eller 
mellemliggende betalinger til den 
pågældende medlemsstat efter 
Parlamentets og Rådets godkendelse.
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Or. fr

Ændringsforslag 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nedsættelser i henhold til denne artikel 
berører ikke anvendelsen af artikel 51.

3. Nedsættelser i henhold til denne artikel, 
der anvendes i henhold til 
proportionalitetsprincippet, berører ikke 
anvendelsen af artikel 51.

Or. en

Ændringsforslag 489
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår

Suspension af betalinger i forbindelse 
med den årlige regnskabsafslutning

1.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger de 
dokumenter, der er omhandlet i artikel 8, 
stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden udløbet 
af fristen i artikel 8, stk. 3, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere det samlede beløb for de 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør 
de suspenderede beløb, når den modtager 
de manglende dokumenter fra den berørte 
medlemsstat, forudsat at datoen for 
modtagelse ikke er senere end seks 
måneder efter fristen.
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Udgiftsanmeldelser vedrørende de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30, antages ikke, jf. 
nævnte artikels stk. 6.

2.

Hvis Kommissionen i forbindelse med den 
årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere 
end 50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse på de 
relevante udgifter til de interventioner, 
der er omfattet af den nedsættelse, der er 
omhandlet i artikel 52, stk. 2, og det beløb, 
der skal suspenderes, må ikke overstige 
den procentsats, der svarer til 
nedsættelsen i henhold til artikel 52, stk. 
2. Kommissionen godtgør 
medlemsstaterne de suspenderede beløb 
eller nedsætter dem permanent ved den 
gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i 
artikel 52.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

3.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i denne artikel, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Før den vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den pågældende 
medlemsstat om sin hensigt og giver 
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medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage.

Der skal i forbindelse med 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse 
af de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30, tages hensyn til de 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
medfør af dette stykke.

Or. pl

Ændringsforslag 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår

Suspension af betalinger i forbindelse 
med den årlige regnskabsafslutning

1.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger de 
dokumenter, der er omhandlet i artikel 8, 
stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden udløbet 
af fristen i artikel 8, stk. 3, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere det samlede beløb for de 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør 
de suspenderede beløb, når den modtager 
de manglende dokumenter fra den berørte 
medlemsstat, forudsat at datoen for 
modtagelse ikke er senere end seks 
måneder efter fristen.

Udgiftsanmeldelser vedrørende de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30, antages ikke, jf. 
nævnte artikels stk. 6.
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2.

Hvis Kommissionen i forbindelse med den 
årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere 
end 50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse på de 
relevante udgifter til de interventioner, 
der er omfattet af den nedsættelse, der er 
omhandlet i artikel 52, stk. 2, og det beløb, 
der skal suspenderes, må ikke overstige 
den procentsats, der svarer til 
nedsættelsen i henhold til artikel 52, stk. 
2. Kommissionen godtgør 
medlemsstaterne de suspenderede beløb 
eller nedsætter dem permanent ved den 
gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i 
artikel 52.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

3.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i denne artikel, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Før den vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den pågældende 
medlemsstat om sin hensigt og giver 
medlemsstaten mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for en frist, som 
ikke må være kortere end 30 dage.
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Der skal i forbindelse med 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse 
af de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30, tages hensyn til de 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
medfør af dette stykke.

Or. pl

Ændringsforslag 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
de dokumenter, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden udløbet 
af fristen i artikel 8, stk. 3, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere det samlede beløb for de 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør 
de suspenderede beløb, når den modtager 
de manglende dokumenter fra den berørte 
medlemsstat, forudsat at datoen for 
modtagelse ikke er senere end seks 
måneder efter fristen.

1. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
de dokumenter, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden udløbet 
af fristen i artikel 8, stk. 3, kan 
Kommissionen efter at have underrettet 
Parlamentet og Rådet herom vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere det samlede beløb for de 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør 
de suspenderede beløb, når den modtager 
de manglende dokumenter fra den berørte 
medlemsstat, forudsat at datoen for 
modtagelse ikke er senere end et år efter 
fristen.

Or. fr

Ændringsforslag 492
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
de dokumenter, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden udløbet 
af fristen i artikel 8, stk. 3, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere det samlede beløb for de 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør 
de suspenderede beløb, når den modtager 
de manglende dokumenter fra den berørte 
medlemsstat, forudsat at datoen for 
modtagelse ikke er senere end seks 
måneder efter fristen.

1. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
de dokumenter, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden 30. 
juni, jf. artikel 8, stk. 3, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere det samlede beløb for de 
månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør
de suspenderede beløb, når den modtager 
de manglende dokumenter fra den berørte 
medlemsstat, forudsat at datoen for 
modtagelse ikke er senere end seks 
måneder efter fristen.

Or. en

Begrundelse

Den 15. februar ville være for tidligt til performancerapporten. Den 30. juni vil passe bedre.

Ændringsforslag 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere 
end 50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

udgår

Suspensionen finder anvendelse på de 
relevante udgifter til de interventioner, 
der er omfattet af den nedsættelse, der er 
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omhandlet i artikel 52, stk. 2, og det beløb, 
der skal suspenderes, må ikke overstige 
den procentsats, der svarer til 
nedsættelsen i henhold til artikel 52, stk. 
2. Kommissionen godtgør 
medlemsstaterne de suspenderede beløb 
eller nedsætter dem permanent ved den 
gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i 
artikel 52.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ordførerens ønske om kun at kontrollere 
performance på flerårig basis og altså afskaffe den årlige outputkontrol. Det er derfor logisk 
at lade dette stykke udgå, da det omhandler regler for suspension af betalinger i forbindelse 
med årlig performanceafstemning. Eftersom denne afstemning ikke længere finder sted, er 
stykket irrelevant.

Ændringsforslag 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere 
end 50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 

udgår
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de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse på de 
relevante udgifter til de interventioner, 
der er omfattet af den nedsættelse, der er 
omhandlet i artikel 52, stk. 2, og det beløb, 
der skal suspenderes, må ikke overstige 
den procentsats, der svarer til 
nedsættelsen i henhold til artikel 52, stk. 
2. Kommissionen godtgør 
medlemsstaterne de suspenderede beløb 
eller nedsætter dem permanent ved den 
gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i 
artikel 52.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

Or. en

Begrundelse

Jeg foreslår, at dette afsnit udgår. Jeg mener ikke, at der bør gælde nogen suspension, hvis 
man ikke når det planlagte output, eftersom en sådan fremadrettet planlægning nødvendigvis 
må være baseret på tidligere skøn. Hvis der anvendes suspension, ville det kunne true 
mulighederne for at nå kommende mål og milepæle yderligere, og derfor vil en sådan 
procedure virke imod hensigten.

Ændringsforslag 495
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere 
end 50 %, og medlemsstaten ikke kan 

udgår
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forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. it

Ændringsforslag 496
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30, indleder 
Kommissionen straks tekniske drøftelser 
med den relevante myndighed i den 
pågældende medlemsstat for at nå frem til 
en fælles og fleksibel løsning på 
situationen. Hvis det ikke lykkes at nå 
frem til en løsning inden for seks 
måneder, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter om suspension af 
de månedlige betalinger, der er omhandlet 
i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende 
betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Or. en
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Begrundelse

Jeg mener ikke, at der bør gælde nogen suspension, hvis man ikke når det planlagte output, 
eftersom en sådan fremadrettet planlægning nødvendigvis må være baseret på tidligere skøn. 
Hvis der anvendes suspension, ville det kunne true mulighederne for at nå kommende mål og 
milepæle yderligere, og derfor vil en sådan procedure virke imod hensigten.

Ændringsforslag 497
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 % for interventioner, der ikke er 
omfattet af artikel 68 i [forordningen om 
strategiske planer], og medlemsstaten ikke 
kan forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. sl

Begrundelse

En sikkerhed på 50 % er et alvorligt problem, der bør behandles på en eller anden måde. Der 
er dog behov for særlige bestemmelser for investeringer i betragtning af sandsynligheden for 
betydelige årlige udsving.

Ændringsforslag 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen efter at have 
underrettet Parlamentet og Rådet herom
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at suspendere de månedlige 
betalinger, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, 
der er omhandlet i artikel 30.

Or. fr

Ændringsforslag 499
Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis Kommissionen i forbindelse med 
den årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge begrundede årsager dertil, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. en
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Begrundelse

Der skal være reel fleksibilitet, så Kommissionen kan tage hensyn til medlemsstaternes 
begrundelser. F.eks. er voldsomme vejrforhold en årsag, der altid skal tages hensyn til.

Ændringsforslag 500
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jeg mener ikke, at der bør gælde nogen suspension, hvis man ikke når det planlagte output, 
eftersom en sådan fremadrettet planlægning nødvendigvis må være baseret på tidligere skøn. 
Hvis der anvendes suspension, ville det kunne true mulighederne for at nå kommende mål og 
milepæle yderligere, og derfor vil en sådan procedure virke imod hensigten.

Ændringsforslag 501
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

udgår

Or. sl
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Begrundelse

Bestemmelserne om suspension af betalingerne bør fastsættes i denne forordning. Denne 
bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag 502
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag går ud på at afskaffe de finansielle konsekvenser af den flerårige 
performanceovervågning uden dog at afskaffe denne performanceovervågning, som skal 
indføres gradvis, da udvidelsen af en performanceramme under søjle I er et vigtigt skridt, som 
skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik på mellemlang/lang sigt.

Ændringsforslag 503
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Artikel 39.º

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår

Suspension af betalinger i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning

1.

I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 
henhold til artikel 115 og 116 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer], kan Kommissionen anmode den 
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berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

2.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter vedrørende interventioner, som 
skulle være omfattet af handlingsplanen. 
Kommissionen godtgør de suspenderede 
beløb, når det på grundlag af den 
performancegennemgang, der er 
omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske 
planer], kan konstateres, at der er gjort 
tilfredsstillende fremskridt hen imod 
målene. Hvis der ikke er rettet op på 
situationen inden afslutningen af den 
nationale strategiske plan, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at nedsætte det suspenderede beløb 
endeligt for den berørte medlemsstat.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning. 

3.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Før Kommissionen vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke 
må være kortere end 30 dage.

Or. pt

Ændringsforslag 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår

Suspension af betalinger i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning

1.

I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 
henhold til artikel 115 og 116 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer], kan Kommissionen anmode den 
berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
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i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

2.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter vedrørende interventioner, som 
skulle være omfattet af handlingsplanen. 
Kommissionen godtgør de suspenderede 
beløb, når det på grundlag af den 
performancegennemgang, der er 
omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske 
planer], kan konstateres, at der er gjort 
tilfredsstillende fremskridt hen imod 
målene. Hvis der ikke er rettet op på 
situationen inden afslutningen af den 
nationale strategiske plan, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at nedsætte det suspenderede beløb 
endeligt for den berørte medlemsstat.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
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med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning. 

3.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Før Kommissionen vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke 
må være kortere end 30 dage.

Or. pl

Ændringsforslag 505
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår

Suspension af betalinger i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning

1.

I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 
henhold til artikel 115 og 116 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer], kan Kommissionen anmode den 
berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
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udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

2.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter vedrørende interventioner, som 
skulle være omfattet af handlingsplanen. 
Kommissionen godtgør de suspenderede 
beløb, når det på grundlag af den 
performancegennemgang, der er 
omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske 
planer], kan konstateres, at der er gjort 
tilfredsstillende fremskridt hen imod 
målene. Hvis der ikke er rettet op på 
situationen inden afslutningen af den 
nationale strategiske plan, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at nedsætte det suspenderede beløb 
endeligt for den berørte medlemsstat.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
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og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning. 

3.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Før Kommissionen vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke 
må være kortere end 30 dage.

Or. pl

Begrundelse

Artikel 37, 38 og 39 bør udgå på grund af deres finansielle konsekvenser for 
medlemsstaterne, hvis Kommissionen ensidigt kan træffe afgørelser om suspension af 
betalinger uden at nå frem til en forståelse af en givet situation med den pågældende 
medlemsstat.

Ændringsforslag 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår

Suspension af betalinger i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning

1.

I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 
henhold til artikel 115 og 116 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
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planer], kan Kommissionen anmode den 
berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

2.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at suspendere de månedlige betalinger, 
der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller 
de mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Suspensionen finder anvendelse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter vedrørende interventioner, som 
skulle være omfattet af handlingsplanen. 
Kommissionen godtgør de suspenderede 
beløb, når det på grundlag af den 
performancegennemgang, der er 
omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske 
planer], kan konstateres, at der er gjort 
tilfredsstillende fremskridt hen imod 
målene. Hvis der ikke er rettet op på 
situationen inden afslutningen af den 
nationale strategiske plan, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at nedsætte det suspenderede beløb 
endeligt for den berørte medlemsstat.
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Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning. 

3.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Før Kommissionen vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke 
må være kortere end 30 dage.

Or. en

Begrundelse

Jeg foreslår, at denne artikel udgår. Jeg mener ikke, at der bør gælde nogen suspension, hvis 
man ikke når det planlagte output, eftersom en sådan fremadrettet planlægning nødvendigvis 
må være baseret på tidligere skøn. Hvis der anvendes suspension, ville det kunne true 
mulighederne for at nå kommende mål og milepæle yderligere, og derfor vil en sådan 
procedure virke imod hensigten. Jeg er principielt uenig i suspensioner, der udspringer af 
performanceovervågning.

Ændringsforslag 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 

udgår
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henhold til artikel 115 og 116 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer], kan Kommissionen anmode den 
berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvis. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til finansielle sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 
henhold til artikel 115 og 116 i forordning
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer], kan Kommissionen anmode den 
berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 

1. I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 9, 
i forordning (EU) …/…[forordningen om 
strategiske planer] om 
resultatindikatorerne, der er fastsat i den 
nationale strategiske plan, og som 
overvåges i henhold til artikel 115 og 116 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
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i overensstemmelse med en handlingsplan
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

strategiske planer], og når medlemsstaten
kan fremlægge den fornødne 
dokumentation, kan Kommissionen 
anmode den berørte medlemsstat om at
fremlægge og træffe en handlingsplan, der 
skal udarbejdes i samråd med 
Kommissionen. Handlingsplanen skal 
indeholde en beskrivelse af de nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger og den 
forventede tidsramme for 
gennemførelsen.

Or. en

Ændringsforslag 509
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og proceduren 
for opstilling af handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 
3.

Kommissionen kan efter høring af den 
berørte medlemsstat, hvor denne har fået 
mulighed for at reagere, vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold, herunder 
navnlig en definition af 
fremskridtsindikatorer og proceduren for 
opstilling af handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 510
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og proceduren 
for opstilling af handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Reglerne om handlingsplanernes indhold 
og proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne er som følger 
[præciseres af Kommissionen].

Or. sl

Begrundelse

Reglerne om handlingsplaner bør være indeholdt i basisretsakten og ikke i 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 511
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er fuldstændig i modstrid 
med det, der er behov for til at rette op på 
situationen, indleder Kommissionen straks 
tekniske drøftelser med den relevante 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
for at finde en fælles og fleksibel løsning 
på situationen. Hvis de ikke når frem til 
en løsning inden seks måneder, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. en
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Begrundelse

Jeg mener ikke, at der bør gælde nogen suspension, hvis man ikke når det planlagte output, 
eftersom en sådan fremadrettet planlægning nødvendigvis må være baseret på tidligere skøn. 
Hvis der anvendes suspension, ville det kunne true mulighederne for at nå kommende mål og 
milepæle yderligere, og derfor vil en sådan procedure virke imod hensigten. Jeg er principielt 
uenig i suspensioner, der udspringer af performanceovervågning.

Ændringsforslag 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen, som fremlægges af 
medlemsstaten, er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30. Kommissionen 
tager hensyn til den anførte tidsramme for 
gennemførelsen af handlingsplanen, 
inden den indleder en 
suspensionsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 513
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
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er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30. Kriterierne for, om 
handlingsplanerne er tilstrækkelige, 
omfatter: [præciseres af Kommissionen].

Or. sl

Begrundelse

Kriterierne for, om handlingsplaner er tilstrækkelige, bør indgå i basisretsakten.

Ændringsforslag 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen efter at have underrettet 
Parlamentet og Rådet herom vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. fr

Ændringsforslag 515
Matt Carthy

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis medlemsstaterne uden at give 
nogen begrundelse ikke forelægger eller 
gennemfører den handlingsplan, der er 
omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. en

Ændringsforslag 516
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Jeg mener ikke, at der bør gælde nogen suspension, hvis man ikke når det planlagte output,
eftersom en sådan fremadrettet planlægning nødvendigvis må være baseret på tidligere skøn. 
Hvis der anvendes suspension, ville det kunne true mulighederne for at nå kommende mål og 
milepæle yderligere, og derfor vil en sådan procedure virke imod hensigten. Jeg er principielt 
uenig i suspensioner, der udspringer af performanceovervågning.
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Ændringsforslag 517
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning. 

udgår

Or. sl

Begrundelse

Kriterierne for suspensionssatsen og varigheden af suspensionen af betalinger bør indgå i 
basisretsakten. Derfor bør dette afsnit udgå.

Ændringsforslag 518
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 40 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspension af betalinger som følge af 
mangler i forvaltningssystemerne

Suspension af betalinger som følge af 
mangler i betalingsorganerne

Or. en

Begrundelse

Jeg vil gerne bevare det aktuelle anvendelsesområde her. Der bør kun gennemføres 
suspensioner i tilfælde af problemer med et betalingsorgan.
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Ændringsforslag 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 40 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspension af betalinger som følge af 
mangler i forvaltningssystemerne

Overvågning af betalinger som følge af 
mangler i forvaltningssystemerne

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 520
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af alvorlige mangler i 
forvaltningssystemernes funktion kan 
Kommissionen anmode den berørte 
medlemsstat om at iværksætte de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

udgår

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Eftersom de foreslåede procedurer her savner gennemsigtighed og klare regler, bør stk. 1 
udgå.

Ændringsforslag 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af alvorlige mangler i
forvaltningssystemernes funktion kan 
Kommissionen anmode den berørte 
medlemsstat om at iværksætte de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

1. Kommissionen sikrer via Komitéen for 
Landbrugsfondene udveksling mellem 
medlemsstaterne af bedste praksis 
vedrørende forvaltningssystemernes 
funktion. I denne udveksling tages højde 
for oplysningerne i betalingsorganernes 
årlige rapporter, jf. artikel 8, stk. 3, litra 
c), nr. ii), samt certificeringsorganets 
udtalelse, jf. artikel 11, stk. 1, litra b).

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at
suspendere de månedlige betalinger, der 
er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. I tilfælde af alvorlige mangler i 
forvaltningssystemernes funktion kan 
Kommissionen anmode den berørte 
medlemsstat om at træffe de nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger i 
overensstemmelse med en handlingsplan
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at
fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis en medlemsstat ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen efter at have underrettet 
Parlamentet og Rådet herom vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. fr

Ændringsforslag 525
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Hvis en medlemsstat ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis en medlemsstat uden at give nogen 
begrundelse ikke forelægger eller 
gennemfører den handlingsplan, der er 
omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. en

Ændringsforslag 526
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis en medlemsstat ikke forelægger 
eller gennemfører den handlingsplan, der 
er omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er fuldstændig i modstrid 
med det, der er behov for til at rette op på 
situationen, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "åbenlyst utilstrækkelig" er tvetydigt. Jeg anbefaler på det kraftigste, at det 
omformuleres, da det ellers vil medføre betydelig usikkerhed og potentiel subjektivitet.

Ændringsforslag 527
Franc Bogovič
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen anvendes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, 
hvis manglerne har eksisteret i en periode, 
som fastsættes ved de i første afsnit 
omhandlede gennemførelsesretsakter, og 
som ikke må overstige 12 måneder. Hvis 
betingelserne for suspensionen fortsat 
opfyldes, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der forlænger 
nævnte periode med yderligere perioder, 
der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der 
tages hensyn til de suspenderede beløb i 
forbindelse med vedtagelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i artikel 53.

Suspensionen anvendes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, 
hvis de alvorlige mangler har eksisteret i 
en periode, som ikke må overstige 12 
måneder. Hvis betingelserne for 
suspensionen fortsat opfyldes, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der forlænger 
nævnte periode med yderligere perioder, 
der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der 
tages hensyn til de suspenderede beløb i 
forbindelse med vedtagelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i artikel 53.

Or. sl

Begrundelse

Ordet "alvorlig" bør gentages for at gøre det klart, at en sådan suspension kun kan ske, hvis 
der er alvorlige mangler. Desuden har Kommissionen ikke beføjelse til at fastsætte en frist for 
suspensionen, jf. stk. 1. Beføjelsen i stk. 1 er begrænset til elementerne og proceduren for 
udarbejdelse af handlingsplanen. Derfor bør henvisningen til stk. 1 udgå.

Ændringsforslag 528
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i denne artikel, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

udgår

Før Kommissionen vedtager de 
gennemførelsesretsakter, der er 
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omhandlet i stk. 2, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke 
må være kortere end 30 dage.

Der skal i forbindelse med 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse 
af de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30, tages hensyn til de 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
medfør af dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Eftersom de foreslåede procedurer her savner gennemsigtighed og klare regler, bør stk. 3 
udgå.

Ændringsforslag 529
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
betalingerne i henhold til de interventioner 
og foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 63, stk. 2, foretages i perioden fra 
den 1. december til den 30. juni i det 
følgende kalenderår.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
betalingerne i henhold til de interventioner 
og foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 63, stk. 2, foretages i perioden fra 
den 1. december til den 30. december i det 
følgende kalenderår.

Or. it

Ændringsforslag 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden den 1. december, men ikke før den 
16. oktober, udbetale forskud på op til 
50 % til interventioner med direkte 
betalinger

a) inden den 1. december, men ikke før den 
16. oktober, udbetale forskud på op til 
50 % til interventioner med direkte 
betalinger og for de i henholdsvis kapitel 
IV i forordning (EU) nr. 228/2013 og i 
kapitel IV i forordning (EU)229/2013 
omhandlede foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden den 1. december, men ikke før den 
16. oktober, udbetale forskud på op til
50 % til interventioner med direkte 
betalinger

a) inden den 1. december, men ikke før den 
16. oktober, udbetale forskud på op til
75 % til interventioner med direkte 
betalinger

Or. en

Begrundelse

Eftersom interventioner under begge søjler hører under samme plan i den fælles 
landbrugspolitik, vil harmoniserede tidsplaner og procentsatser for forskud mellem 
interventionen i form af direkte betalinger og udvikling af landdistrikterne tjene formålet om 
forenkling.

Ændringsforslag 532
Laurenţiu Rebega

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden den 1. december, men ikke før den 
16. oktober, udbetale forskud på op til

a) inden den 1. december, men ikke før den 
16. oktober, udbetale forskud på op til
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50 % til interventioner med direkte 
betalinger

75 % til interventioner med direkte 
betalinger

Or. ro

Ændringsforslag 533
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden den 1. december, men ikke før 
den 16. oktober, udbetale forskud på op til 
50 % til interventioner med direkte 
betalinger

a) inden den 30. december udbetale 
forskud på op til 50 % til interventioner 
med direkte betalinger

Or. it

Ændringsforslag 534
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden den 1. december udbetale forskud 
på op til 75 % til støtte, der er tildelt i 
henhold til interventioner til udvikling af 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 
63, stk. 2.

b) inden den 30. december udbetale 
forskud på op til 75 % til støtte, der er
tildelt i henhold til interventioner til 
udvikling af landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 63, stk. 2.

Or. it

Ændringsforslag 535
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte at 
udbetale forskud på op til 50 % i henhold 

3. Medlemsstaterne kan beslutte at 
udbetale:
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til de interventioner, der er omhandlet i 
artikel 68 og 71 i forordning (EU)
.../...[forordningen om strategiske planer].

a) forskud i henhold til de interventioner, 
der er omhandlet i artikel 43, 49, 52, 55, 
57 og 60 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske planer]
b) forskud på op til 50 % i henhold til de 
interventioner, der er omhandlet i artikel 68 
og 71 i forordning (EU)
.../... [forordningen om strategiske planer].

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag går ud på at genoprette status quo, for de sektorspecifikke 
programmer under fusionsmarkedsordningen kan nemlig på nuværende tidspunkt opnå 
forskud på over 50 %.

Ændringsforslag 536
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om de interventioner eller 
foranstaltninger, som medlemsstaterne må 
udbetale forskud til.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om de interventioner eller 
foranstaltninger, som medlemsstaterne må 
udbetale højere forskud til i 
nødsituationer.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til, at stk. 2 giver mulighed for, at medlemsstaterne kan udbetale forskud, og at 
denne artikel derfor bør give Kommissionen beføjelser til at godkende højere forskud i 
nødsituationer.

Ændringsforslag 537
Matt Carthy
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der opstår akutte situationer, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
løse specifikke problemer i forbindelse 
med anvendelsen af denne artikel. 
Gennemførelsesretsakterne kan fravige stk. 
2, men kun i det strengt nødvendige 
omfang og tidsrum.

5. Hvis der opstår en krise på grund af 
faktorer som vejret eller 
markedsforholdene, kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at løse specifikke problemer i 
forbindelse med anvendelsen af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne kan 
fravige stk. 2, men kun i det strengt 
nødvendige omfang og tidsrum.

Or. en

Ændringsforslag 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der opstår akutte situationer, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
løse specifikke problemer i forbindelse 
med anvendelsen af denne artikel. 
Gennemførelsesretsakterne kan fravige stk. 
2, men kun i det strengt nødvendige 
omfang og tidsrum.

5. Hvis der opstår akutte situationer, kan 
Kommissionen så hurtigt som muligt
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at løse specifikke problemer i 
forbindelse med anvendelsen af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne kan 
fravige stk. 2, men kun i det strengt 
nødvendige omfang og tidsrum.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at handle hurtigst muligt i krisesituationer er meget vigtig. Der bør ikke opstå 
forsinkelser eller usikkerhed for medlemsstaterne og støttemodtagerne for at hjælpe 
landbrugerne og lette landbrugernes situation.

Ændringsforslag 539
Annie Schreijer-Pierik
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår udgifter under EGFL, 
beløb svarende til sanktioner, der er 
pålagt i henhold til reglerne om 
konditionalitet som omhandlet i artikel 11 
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer]

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne beholde 100 % af beløbene fra nedsættelser og udelukkelse på 
den betingelse, at det relevante budget investeres i interventioner, der gavner miljø og/eller 
klima såsom miljøordninger eller foranstaltninger vedrørende landbrug-miljø-klima. Et 
system, hvor kun 20 % af de budgetmidler, der inddrives af medlemsstaterne, må beholdes, vil 
skade klima- og miljømålene for den nye fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 540
Jan Huitema

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår udgifter under EGFL, 
beløb svarende til sanktioner, der er 
pålagt i henhold til reglerne om 
konditionalitet som omhandlet i artikel 11 
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 541
Jean Arthuis

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2



AM\1170200DA.docx 131/180 PE630.688v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og i tilfælde af 
genanvendelse anvendes de udelukkende 
til at finansiere henholdsvis EGFL- og 
ELFUL-udgifter.

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og i tilfælde af 
genanvendelse anvendes de udelukkende 
til at finansiere henholdsvis EGFL- og 
ELFUL-udgifter og skal hovedsagelig 
dække landbrugsreserven, der etableres 
under EGFL inden for de i artikel 14 
fastsatte grænser.

Or. en

Ændringsforslag 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og i tilfælde af 
genanvendelse anvendes de udelukkende 
til at finansiere henholdsvis EGFL- og 
ELFUL-udgifter.

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og de anvendes 
udelukkende til at finansiere henholdsvis 
EGFL- og ELFUL-udgifter og skal 
hovedsagelig dække landbrugsreserven, 
der etableres under EGFL inden for de i 
artikel 14 fastsatte grænser.

Or. en

Ændringsforslag 543
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og i tilfælde af 
genanvendelse anvendes de udelukkende 
til at finansiere henholdsvis EGFL- og 
ELFUL-udgifter.

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og de anvendes 
udelukkende til at finansiere henholdsvis 
EGFL- og ELFUL-udgifter og skal 
hovedsagelig dække landbrugsreserven, 
der etableres under EGFL inden for de i 
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artikel 14 fastsatte grænser.

Or. en

Ændringsforslag 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår

Informationsforanstaltninger

1.

Udbredelse af oplysninger, der finansieres 
i medfør af artikel 7, litra e), har navnlig
til formål at bidrage til at forklare, 
gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp 
af oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive 
i landdistrikterne, og at fremme den 
europæiske landbrugsmodel såvel som 
hjælpe borgerne med at forstå den.

Der skal gives sammenhængende, 
objektive og omfattende oplysninger både 
inden for og uden for Unionen.

2.

Foranstaltningerne i stk.1 kan bestå i:

a) årlige arbejdsprogrammer eller andre 
specifikke foranstaltninger, der 
forelægges af tredjeparter

b) aktiviteter, der gennemføres på 
Kommissionens initiativ.

Lovkrævede foranstaltninger eller 
foranstaltninger, der allerede modtager 
finansiering i henhold til en anden EU-
aktion, er udelukket.

For at gennemføre de aktiviteter, der er 
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omhandlet i første afsnit, litra b), kan 
Kommissionen indhente bistand fra 
eksterne eksperter.

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger skal også bidrage til den 
interne kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som disse 
prioriteter har tilknytning til denne 
forordnings generelle målsætninger.

3. Kommissionen offentliggør hvert år en 
indkaldelse af forslag under overholdelse 
af betingelserne i finansforordningen.

4. Den komité, der er nævnt i artikel 101, 
stk. 1, underrettes om foranstaltninger, 
der planlægges og træffes i medfør af 
nærværende artikel.

5. Kommissionen forelægger hvert andet 
år Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Jeg mener, at artikel 44 bør indsættes efter artikel 6 som ny artikel i dette kapitel.

Ændringsforslag 545
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget, og i tilfælde af 
genanvendelse anvendes de udelukkende 
til at finansiere henholdsvis EGFL- og 
ELFUL-udgifter.

2. De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales 
til Unionens budget og anvendes 
udelukkende til at finansiere henholdsvis 
EGFL- og ELFUL-udgifter og opfylder 
fortrinsvis landbrugsreserven, som er 
oprettet under EGFL, inden for 
begrænsningerne i artikel 14.

Or. fr
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Begrundelse

I dette ændringsforslag fastsættes, at de formålsbestemte indtægter udelukkende anvendes til 
at finansiere udgifter under den fælles landbrugspolitik og fortrinsvis opfylder 
landbrugsreserven inden for begrænsningerne i artikel 14.

Ændringsforslag 546
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Artikel 44.º – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme den 
europæiske landbrugsmodel såvel som
hjælpe borgerne med at forstå den.

1. Formidling af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, samt at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser. Den skal
ved hjælp af oplysningskampagner, at 
underrette landbrugere og andre operatører
i økonomien i landdistrikterne fremme den 
europæiske landbrugsmodel øge 
bevidstheden blandt interessenter og den 
brede offentlighed om de aktuelle 
udfordringer inden for landbrug og 
fødevarer i forbindelse med den agro-
økologiske omstilling til bæredygtige 
fødevaresystemer og hjælpe borgerne med 
at forstå den. Der skal leveres 
konsekvente, objektive og omfattende 
oplysninger inden for og uden for 
Unionen gennem udformning af en 
kommunikationsplan, der omfatter 
oplysninger, der leveres af offentligheden, 
og indebære offentlig deltagelse.

Or. pt

Ændringsforslag 547
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme den 
europæiske landbrugsmodel såvel som 
hjælpe borgerne med at forstå den.

1. 1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, herunder dens 
indvirkning på klima, miljø og udvikling 
både inden for og uden for Unionen. 
Dette sker for at informere borgerne om 
de udfordringer, vi står over for, herunder
kriser, ved hjælp af upartiske, 
evidensbaserede og objektive
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme overgangen 
til en bæredygtig landbrugsmodel for EU
såvel som hjælpe borgerne med at forstå 
den.

Or. en

Begrundelse

Oplysningskampagner bør omfatte den fælles landbrugspolitiks konsekvenser for klimaet, 
miljøet og udviklingen med det formål at oplyse forbrugere, landbrugere og andre parter 
bedre om de eksterne virkninger af EU's landbrugspolitik såvel som dens bidrag til globale 
spørgsmål som f.eks. klimaændringer. Der bør ikke afsættes EU-midler til eventuel 
forudindtaget, ubegrundet og ikkefagfællebedømt offentlig omtale til fordel for den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 

1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
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forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme den 
europæiske landbrugsmodel såvel som
hjælpe borgerne med at forstå den.

forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, bevidstgøre 
interessegrupper og offentligheden 
generelt om de nuværende mål for 
landbruget og fødevarer vedrørende 
overgang til økologisk landbrug og 
bæredygtige fødevaresystemer og hjælpe 
borgerne med at forstå dem.

Or. es

Ændringsforslag 549
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
forklare, gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme den 
europæiske landbrugsmodel såvel som
hjælpe borgerne med at forstå den.

1. Udbredelse af oplysninger, der 
finansieres i medfør af artikel 7, litra e), 
har navnlig til formål at bidrage til at 
forklare, gennemføre og udvikle den fælles
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at hjælpe borgerne med 
at forstå den og for at skabe bevidsthed om 
de miljømæssige udfordringer, herunder 
dyrevelfærd, og om nødvendigheden af en 
omstilling til bæredygtige fødevare- og 
landbrugssystemer i EU.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at kunne bruge disse værktøjer til ikke kun at fremme den fælles 
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landbrugspolitik, men også til at forklare de miljømæssige udfordringer i forbindelse med 
politikken.

Ændringsforslag 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal gives sammenhængende, 
objektive og omfattende oplysninger både 
inden for og uden for Unionen.

Der skal gives sammenhængende, 
objektive og omfattende oplysninger via 
udarbejdelse af en kommunikationsplan 
med information og deltagelse til 
borgerne.

Or. es

Ændringsforslag 551
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen forelægger hvert andet år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel.

5. Kommissionen forelægger hvert andet år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel i 
henhold til artikel 7.

Or. sl

Ændringsforslag 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen forelægger hvert andet
år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

5. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 



PE630.688v01-00 138/180 AM\1170200DA.docx

DA

om gennemførelsen af denne artikel. om gennemførelsen af denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 553
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser, hvorpå visse 
typer udgifter og indtægter inden for 
rammerne af fondene skal udlignes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Delegerede beføjelser bør holdes på et minimum og bør ikke gribe ind i ordninger, som 
medlemsstaterne allerede har oprettet i henhold til bestemmelserne i grundforordningerne.

Ændringsforslag 554
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser, hvorpå visse 
typer udgifter og indtægter inden for 
rammerne af fondene skal udlignes.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser vedrørende de 
nærmere detaljer i udgiftsanmeldelserne, 
hvorpå visse typer udgifter og indtægter 
inden for rammerne af fondene skal 
udlignes.
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Or. sl

Begrundelse

Den foreslåede tillæggelse af beføjelse er for bred. Den bør f.eks. være begrænset til 
betingelserne i udgiftsanmeldelsen, da beføjelsen ellers ville gøre det muligt at forhindre alle 
udgifter i forbindelse med støtteforanstaltninger i en godkendt strategisk plan.

Ændringsforslag 555
Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser, hvorpå visse 
typer udgifter og indtægter inden for 
rammerne af fondene skal udlignes.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser vedrørende 
detaljer i udgiftsanmeldelserne, hvorpå 
visse typer udgifter og indtægter inden for 
rammerne af fondene skal udlignes.

Or. en

Begrundelse

Denne beføjelse er for bred – den bør f.eks. være begrænset til betingelserne i 
udgiftsanmeldelsen, da beføjelsen ellers ville gøre det muligt at forhindre alle udgifter i 
forbindelse med støtteforanstaltninger i en godkendt strategisk plan.

Ændringsforslag 556
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår sikkerhed skal Kommissionen 
med henblik på finansforordningens 
artikel 127 forlade sig på det arbejde, der 

udgår
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udføres af de certificeringsorganer, der er 
omhandlet i nærværende forordnings 
artikel 11, medmindre den har meddelt 
medlemsstaten, at den ikke kan forlade sig 
på certificeringsorganets arbejde for et 
givet regnskabsår, og Kommissionen skal 
tage hensyn dertil i sin risikovurdering af 
behovet for, at den foretager revisioner i 
den berørte medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Modellen med én enkelt revision må hilses velkommen med henblik på den absolut 
nødvendige reduktion af kontrolindsatsen og navnlig for at spare støttemodtagerne for 
dobbeltkontroller. I forordningsforslagene mangler der dog en obligatorisk regel om, at 
Kommissionen skal tage hensyn til certificeringsorganets kontrolaktivitet, når dette har 
foretaget en pålidelig kontrol (det er i øjeblikket kun en "kan-bestemmelse"). Formuleringen i 
den horisontale forordnings artikel 46 bør tilpasses i overensstemmelse med bestemmelsen i 
strukturfondene.

Ændringsforslag 557
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår sikkerhed skal Kommissionen 
med henblik på finansforordningens artikel 
127 forlade sig på det arbejde, der udføres 
af de certificeringsorganer, der er 
omhandlet i nærværende forordnings 
artikel 11, medmindre den har meddelt 
medlemsstaten, at den ikke kan forlade sig 
på certificeringsorganets arbejde for et 
givet regnskabsår, og Kommissionen skal 
tage hensyn dertil i sin risikovurdering af 
behovet for, at den foretager revisioner i 
den berørte medlemsstat.

Hvad angår sikkerhed skal Kommissionen 
med henblik på finansforordningens artikel 
127 forlade sig på det arbejde, der udføres 
af de certificeringsorganer, der er 
omhandlet i nærværende forordnings 
artikel 11.

Or. en
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Begrundelse

Det hedder i artikel 127 i finansforordningen, at når en uafhængig revisor har foretaget en 
revision baseret på internationalt accepterede standarder, der giver rimelig sikkerhed, udgør 
denne revision grundlaget for den generelle sikkerhed, hvis der foreligger tilstrækkelig 
dokumentation for revisorens uafhængighed og kompetence. Dette kaldes metoden med én 
enkelt revision. Der er ikke noget behov for yderligere regler om dette emne i 
sektorlovgivningen.

Ændringsforslag 558
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen og 
certificeringsorganerne foretager 
revisioner, skal de tage hensyn til 
princippet om én enkelt revision og 
proportionalitetsprincippet i forhold til 
risikoniveauet for EU-budgettet. De skal 
undgå overlapning af revisioner af de 
samme udgifter anmeldt til Kommissionen 
med det formål at minimere 
omkostningerne til 
forvaltningsverificeringer og -revisioner 
og den administrative byrde for 
støttemodtagerne. For programmer, for 
hvilke Kommissionen konkluderer, at 
certificeringsorganets erklæring er 
pålidelig, begrænses Kommissionens egne 
revisioner til revision af 
certificeringsorganets arbejde.

Or. de

Begrundelse

Modellen med én enkelt revision må hilses velkommen med henblik på den absolut 
nødvendige reduktion af kontrolindsatsen og navnlig for at spare støttemodtagerne for 
dobbeltkontroller. I forordningsforslagene mangler der dog en obligatorisk regel om, at 
Kommissionen skal tage hensyn til certificeringsorganets kontrolaktivitet, når dette har 
foretaget en pålidelig kontrol (det er i øjeblikket kun en "kan-bestemmelse"). Formuleringen i 
den horisontale forordnings artikel 46 bør derfor tilpasses i overensstemmelse med 
bestemmelsen i strukturfondene.
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Ændringsforslag 559
Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører den kontrol, som 
medlemsstaterne gennemfører i henhold til 
nationale love og administrative 
bestemmelser eller traktatens artikel 287, 
eller eventuel kontrol, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 322 eller 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96, kan Kommissionen foretage 
kontrol i medlemsstaterne med henblik på 
navnlig at verificere:

1. Uden at dette berører den kontrol, som 
medlemsstaterne gennemfører i henhold til 
nationale love og administrative 
bestemmelser eller traktatens artikel 287, 
eller eventuel kontrol, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 322 eller 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96, kan Kommissionen foretage 
kontrol i medlemsstaterne med undtagelse 
af konditionalitet med henblik på navnlig 
at verificere:

Or. en

Begrundelse

Der findes kontrolprocedurer og -regler vedrørende konditionalitet, der omfatter udvidelse af 
kontroller til den endelige støttemodtager, hvilket strider mod princippet om forenkling. Det 
skal angives klart, at denne artikel ikke vedrører konditionalitet.

Ændringsforslag 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de udgifter, der er omfattet af 
artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som 
vedrører de interventioner, der er 
omhandlet i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], har 
et tilsvarende output som rapporteret i den 
årlige performancerapport

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ordførerens ønske om kun at kontrollere 
performance på flerårig basis og altså afskaffe den årlige outputkontrol.

Ændringsforslag 561
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de udgifter, der er omfattet af artikel 
5, stk. 2, og artikel 6, og som vedrører de 
interventioner, der er omhandlet i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], har et tilsvarende 
output som rapporteret i den årlige
performancerapport

b) om de udgifter, der er omfattet af artikel 
5, stk. 2, og artikel 6, og som vedrører de 
interventioner, der er omhandlet i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], har et tilsvarende 
output som rapporteret i den treårlige
performancerapport

Or. en

Ændringsforslag 562
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om certificeringsorganets arbejde er 
udført som krævet i artikel 11 og i 
overensstemmelse med dette kapitels 
afdeling 2

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 47 litra c), bør udgå, idet den giver Kommissionen mulighed for at gennemføre en 
lang række revisioner, der dækker gennemførelsen af de nationale strategiske planer. Dette 
strider mod metoden med én enkelt revision og skaber usikkerhed.
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Ændringsforslag 563
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I påviste tilfælde af alvorlige mangler i 
medlemsstatens forvaltningssystem kan 
Kommissionens kontrol udvides til kontrol 
af, at de fornødne bilag findes og stemmer 
overens, under hvilke betingelser 
udgifterne er gennemført og kontrolleret, 
jf. artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og at de 
vedrører interventioner omhandlet i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer].

Or. fr

Begrundelse

I påviste tilfælde af alvorlige mangler i medlemsstatens forvaltningssystem kan 
Kommissionens kontrol udvides til kontrol af, at de fornødne bilag findes og stemmer overens, 
under hvilke betingelser udgifterne er gennemført og kontrolleret, jf. artikel 5, stk. 2, og 
artikel 6, og at de vedrører interventioner omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen 
om strategiske planer].

Ændringsforslag 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne har altid mulighed for at 
modsætte sig en kontrol, og der nedsættes 
i så fald et forligsudvalg. Ved gentagen 
kontrol, eller hvis en af kontrollerne 
åbenlyst ikke står i forhold til 
omstændighederne, kan den berørte 
medlemsstat indbringe sagen for Den 
Europæiske Unions Domstol for at sætte 
en stopper for denne ulovlige praksis.
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Or. fr

Ændringsforslag 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller oplysninger til 
rådighed for Kommissionen om 
uregelmæssigheder som omhandlet i 
forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
af de betingelser, som medlemsstater har 
opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af 
formodet svig, der er konstateret, og 
oplysninger om foranstaltninger, der er 
truffet i henhold til nærværende kapitels 
afdeling 3 med henblik på inddrivelse af 
beløb, der er udbetalt uretmæssigt som 
følge af nævnte uregelmæssigheder og 
tilfælde af svig.

3. Medlemsstaterne stiller oplysninger til 
rådighed for Kommissionen og til 
borgerne om uregelmæssigheder som 
omhandlet i forordning (Euratom, EU) nr. 
2988/95 og andre tilfælde af manglende 
overholdelse af de betingelser, som 
medlemsstater har opstillet i deres 
strategiske plan, tilfælde af formodet svig, 
der er konstateret, og oplysninger om 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
nærværende kapitels afdeling 3 med 
henblik på inddrivelse af beløb, der er 
udbetalt uretmæssigt som følge af nævnte 
uregelmæssigheder og tilfælde af svig.
Kommissionen samler denne information 
i flerårsrapporter, som også er offentligt 
tilgængelige.

Or. es

Ændringsforslag 566
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller oplysninger til 
rådighed for Kommissionen om 
uregelmæssigheder som omhandlet i 
forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
af de betingelser, som medlemsstater har 
opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af 
formodet svig, der er konstateret, og 

3. Medlemsstaterne stiller oplysninger til 
rådighed for Kommissionen om
uregelmæssigheder som omhandlet i 
forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
af de betingelser, som medlemsstater har 
opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af 
formodet svig, der er konstateret, og 
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oplysninger om foranstaltninger, der er 
truffet i henhold til nærværende kapitels 
afdeling 3 med henblik på inddrivelse af 
beløb, der er udbetalt uretmæssigt som 
følge af nævnte uregelmæssigheder og 
tilfælde af svig.

oplysninger om foranstaltninger, der er 
truffet i henhold til nærværende kapitels 
afdeling 3 med henblik på inddrivelse af 
beløb, der er udbetalt uretmæssigt som 
følge af nævnte uregelmæssigheder og 
tilfælde af svig. Kommissionen 
sammenfatter disse oplysninger og 
udarbejder flerårlige rapporter, der 
offentliggøres og tilstilles Europa-
Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at offentligheden og Parlamentet selv er på forkant med uregelmæssigheder og 
tilfælde af manglende overholdelse.

Ændringsforslag 567
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller oplysninger til 
rådighed for Kommissionen om 
uregelmæssigheder som omhandlet i 
forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
af de betingelser, som medlemsstater har 
opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af 
formodet svig, der er konstateret, og 
oplysninger om foranstaltninger, der er 
truffet i henhold til nærværende kapitels 
afdeling 3 med henblik på inddrivelse af 
beløb, der er udbetalt uretmæssigt som 
følge af nævnte uregelmæssigheder og 
tilfælde af svig.

3. Medlemsstaterne stiller oplysninger til 
rådighed for Kommissionen om 
uregelmæssigheder som omhandlet i 
forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
af de betingelser, som medlemsstater har 
opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af 
formodet svig, der er konstateret, og 
oplysninger om foranstaltninger, der er 
truffet i henhold til nærværende kapitels 
afdeling 3 med henblik på inddrivelse af 
beløb, der er udbetalt uretmæssigt som 
følge af nævnte uregelmæssigheder og 
tilfælde af svig. Kommissionen 
sammenfatter disse oplysninger og 
offentliggør flerårlige rapporter, der 
tilstilles Europa-Parlamentet.

Or. en
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Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet og en fortsættelse af Europa-
Parlamentets kontrolrolle, som udøves af Budgetkontroludvalget, CONT.

Ændringsforslag 568
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende specifikke forpligtelser, som 
medlemsstaterne skal overholde i henhold 
til dette kapitel, og navnlig vedrørende 
kriterierne for, hvilke tilfælde af 
uregelmæssigheder, jf. forordning (EU, 
Euratom) nr. 2988/95, og andre tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
betingelser, som medlemsstaterne har 
fastsat i den strategiske plan, der skal 
indberettes og fremlægges nærmere 
oplysninger om.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom målet er at bevæge sig væk fra at regulere og kontrollere manglende overholdelse 
grundigt, mener jeg, at kun visse generelle principper vedrørende uregelmæssigheder og 
manglende overholdelse bør fastsættes i denne forordning, mens resten bør overlades til 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 569
Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende specifikke forpligtelser, som 
medlemsstaterne skal overholde i henhold 
til dette kapitel, og navnlig vedrørende 
kriterierne for, hvilke tilfælde af 
uregelmæssigheder, jf. forordning (EU, 
Euratom) nr. 2988/95, og andre tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
betingelser, som medlemsstaterne har 
fastsat i den strategiske plan, der skal 
indberettes og fremlægges nærmere 
oplysninger om.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende fremlæggelse af nærmere 
oplysninger til brug for OLAF.

Or. en

Begrundelse

I denne artikel bør der tales mere detaljeret om uddelegering af beføjelser i stedet for den 
nuværende ordlyd, dvs. "specifikke forpligtelser". I stedet for "delegerede retsakter med 
specifikke forpligtelser" bør delegeringen af beføjelser angives tydeligere. Hvis det er et 
spørgsmål om OLAF's informationsbehov, er det muligt. Det bør også være op til 
medlemsstaterne at definere uregelmæssigheder for at sikre overholdelsen af 
nærhedsprincippet. Den nye lovgivning bør anerkende medlemsstaternes ansvar for ansvarlig 
anvendelse af midler og sanktioner. Beføjelserne skal være nøje afgrænset og præcise.

Ændringsforslag 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages i disse gennemførelsesretsakter 
hensyn til, om de forelagte årsregnskaber 
er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og 
de foregriber ikke indholdet i de 
gennemførelsesretsakter, der efterfølgende 
vedtages i henhold til artikel 52 og 53.

Der tages i disse gennemførelsesretsakter 
hensyn til, om de forelagte årsregnskaber 
er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og 
de foregriber ikke indholdet i de 
gennemførelsesretsakter, der efterfølgende 
vedtages i henhold til artikel 53.

Or. fr
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Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ordførerens ønske om kun at kontrollere 
performance på flerårig basis og altså afskaffe den årlige outputkontrol. Det er derfor logisk 
at fjerne henvisningen til denne artikel, da den omhandler regler for årlig 
performanceafstemning. Eftersom denne afstemning ikke længere finder sted, er henvisningen 
irrelevant.

Ændringsforslag 571
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte reglerne for den i artikel 1 
omhandlede regnskabsafslutning for så vidt 
angår de foranstaltninger, der skal træffes i 
forbindelse med vedtagelsen og 
gennemførelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i stk. 1, andet afsnit, herunder 
informationsudvekslingen mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne og de 
frister, der skal overholdes.

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter med henblik på at fastsætte 
reglerne for den i artikel 1 omhandlede 
regnskabsafslutning for så vidt angår de 
foranstaltninger, der skal træffes i 
forbindelse med vedtagelsen og 
gennemførelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i stk. 1, andet afsnit, herunder 
informationsudvekslingen mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne og de 
frister, der skal overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 572
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
101, stk. 3.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår

Årlig performanceafstemning

1.

Hvis de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som 
vedrører interventionerne i afsnit III i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], ikke har et tilsvarende 
output som rapporteret i den årlige 
performancerapport, vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter 
inden den 15. oktober i året efter det 
pågældende regnskabsår, hvori den 
fastsætter de beløb, som EU-
finansieringen nedsættes med. Disse 
gennemførelsesretsakter foregriber ikke 
indholdet af de gennemførelsesretsakter, 
der efterfølgende vedtages i henhold til 
denne forordnings artikel 53.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

2. Kommissionen anslår de beløb, som 
EU-finansieringen skal nedsættes med, på 
grundlag af forskellen mellem de årlige 
udgifter, der er anmeldt for en 
intervention, og det beløb, der svarer til 
det relevante rapporterede output i 
overensstemmelse med den nationale 
strategiske plan og under hensyntagen til 
medlemsstatens begrundelser.

3. Før vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten i stk. 1 giver 
Kommissionen medlemsstaten mulighed 
for at fremsætte sine bemærkninger og 
begrunde eventuelle forskelle.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om de kriterier, som den 
berørte medlemsstats begrundelser skal 
opfylde, og om metoderne og kriterierne 
for anvendelsen af nedsættelser.

5.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte regler om de foranstaltninger, 
der skal træffes i forbindelse med 
vedtagelsen og gennemførelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1, herunder om 
informationsudvekslingen mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne, 
proceduren og de frister, der skal 
overholdes. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
101, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ordførerens ønske om kun at kontrollere 
performance på flerårig basis og altså afskaffe den årlige outputkontrol. Det er derfor logisk 
at lade denne artikel udgå, da den omhandler regler for årlig performanceafstemning. 
Eftersom denne afstemning ikke længere er relevant, er artiklen overflødig.

Ændringsforslag 574
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årlig performanceafstemning Performanceafstemning

Or. en
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Begrundelse

I lighed med andre EU-fonde foreslår Europa-Kommissionen også i dette udkast til 
lovgivning en forpligtelse til årlig indberetning for EU's medlemsstater og Kommissionens 
årlige performanceafstemning. Jeg kan ikke støtte dette nye element, fordi nationale og 
regionale myndigheder ikke vil være i stand til at indsamle og sortere de nødvendige data til 
årlige resultatrapporter. Det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde rapporter hvert tredje år, 
og det vil således være muligt at sikre rapporternes rettidighed og troværdighed.

Ændringsforslag 575
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som 
vedrører interventionerne i afsnit III i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], ikke har et tilsvarende 
output som rapporteret i den årlige 
performancerapport, vedtager
Kommissionen gennemførelsesretsakter 
inden den 15. oktober i året efter det 
pågældende regnskabsår, hvori den 
fastsætter de beløb, som EU-finansieringen 
nedsættes med. Disse 
gennemførelsesretsakter foregriber ikke 
indholdet af de gennemførelsesretsakter, 
der efterfølgende vedtages i henhold til 
denne forordnings artikel 53.

1. Hvis de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som 
vedrører interventionerne i afsnit III i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], ikke har mindst 50 % 
af det tilsvarende output som rapporteret i
performancerapporten, indleder 
Kommissionen straks tekniske drøftelser 
med den relevante myndighed i den 
pågældende medlemsstat for at finde en 
fælles og fleksibel løsning på situationen.
Hvis de ikke når frem til en konklusion 
inden for seks måneder, kan
Kommissionen vedtage
gennemførelsesretsakter inden den 15. 
oktober i året efter det pågældende 
regnskabsår, hvori den fastsætter de beløb, 
som EU-finansieringen nedsættes med. 
Disse gennemførelsesretsakter foregriber 
ikke indholdet af de 
gennemførelsesretsakter, der efterfølgende 
vedtages i henhold til denne forordnings 
artikel 53.

Or. en

Begrundelse

Der angives ingen tærskel for manglende overholdelse af målene for output, så derfor vil der 
sandsynligvis opstå alvorlige tilfælde af reduktioner. Teksten bør præciseres eller udgå.
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Ændringsforslag 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som 
vedrører interventionerne i afsnit III i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], ikke har et tilsvarende 
output som rapporteret i den årlige
performancerapport, vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter 
inden den 15. oktober i året efter det 
pågældende regnskabsår, hvori den 
fastsætter de beløb, som EU-finansieringen 
nedsættes med. Disse 
gennemførelsesretsakter foregriber ikke 
indholdet af de gennemførelsesretsakter, 
der efterfølgende vedtages i henhold til 
denne forordnings artikel 53.

1. Hvis de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som 
vedrører interventionerne i afsnit III i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], ikke har et tilsvarende 
output som rapporteret i den årlige
outputrapport, jf. artikel 8, stk. 3, litra b),
vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter inden den 15. 
oktober i året efter det pågældende 
regnskabsår, hvori den fastsætter de beløb, 
som EU-finansieringen nedsættes med. 
Disse gennemførelsesretsakter foregriber 
ikke indholdet af de 
gennemførelsesretsakter, der efterfølgende 
vedtages i henhold til denne forordnings 
artikel 53.

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 577
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 578
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2. Kommissionen underretter den 
pågældende medlemsstat om sin hensigt 
og giver medlemsstaten lejlighed til at 
fremsætte sine bemærkninger inden for 
en frist på mindst 30 dage, inden den 
forelægger udkastet til 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
182/20

Or. en

Ændringsforslag 579
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2. Kommissionen underretter 
medlemsstaten om sin hensigt og 
indrømmer tid til indsendelse af 
bemærkninger, idet fristen mindst skal 
være 30 dage, inden den forelægger 
udkastet til gennemførelsesretsakt

Or. en
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Ændringsforslag 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, som EU-
finansieringen skal nedsættes med, på 
grundlag af forskellen mellem de årlige 
udgifter, der er anmeldt for en intervention, 
og det beløb, der svarer til det relevante 
rapporterede output i overensstemmelse 
med den nationale strategiske plan og 
under hensyntagen til medlemsstatens 
begrundelser.

2. Kommissionen anslår de beløb, som EU-
finansieringen skal nedsættes med, på 
grundlag af forskellen mellem de årlige 
udgifter, der er anmeldt for en intervention, 
og det beløb, der svarer til det relevante 
rapporterede output i overensstemmelse 
med den nationale strategiske plan og 
under hensyntagen til medlemsstatens 
begrundelser. Reduktionerne vil kun 
berøre udgifter, der er anmeldt for 
interventionen uden et tilhørende output.

Or. en

Ændringsforslag 581
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten i stk. 1 giver 
Kommissionen medlemsstaten mulighed 
for at fremsætte sine bemærkninger og 
begrunde eventuelle forskelle.

3. Før vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten i stk. 1 giver 
Kommissionen medlemsstaten mulighed 
for at fremsætte sine bemærkninger og 
begrunde eventuelle forskelle og drøfte 
tekniske spørgsmål på ekspertniveau med 
Kommissionen inden for seks måneder.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for tilstrækkelig tid til grundige drøftelser og solide aftaler om de drøftede 
spørgsmål.
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Ændringsforslag 582
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om de kriterier, som den 
berørte medlemsstats begrundelser skal 
opfylde, og om metoderne og kriterierne 
for anvendelsen af nedsættelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfanget og indholdet af delegationen er uklart, hele proceduren medfører potentielt 
uberegnelige risici, selv om den samlede performance for gennemførelsen er tilfredsstillende.

Ændringsforslag 583
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om de kriterier, som den 
berørte medlemsstats begrundelser skal 
opfylde, og om metoderne og kriterierne 
for anvendelsen af nedsættelser.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 584
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af denne artikel.

Or. sl

Begrundelse

Eftersom den nye gennemførelsesmodel af den fælles landbrugspolitik er baseret på 
resultater, som kan udløse finansielle korrektioner, bør Europa-Parlamentet og Rådet 
regelmæssigt underrettes om gennemførelsen af visse bestemmelser.

Ændringsforslag 585
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en årlig performanceafstemning og opretholdelsen af 
overensstemmelsesproceduren fører til en mere kompliceret og økonomisk risikabel situation 
for medlemsstaterne, så derfor bør man enten anvende en performancebaseret eller en 
overensstemmelsesbaseret tilgang i stedet for et blandet system. Artikel 53 bør udgå eller 
omskrives fuldstændig.

Ændringsforslag 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
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Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a

Fælles bestemmelser

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side anmoder 
medlemsstaterne modtageren om 
tilbagebetaling inden for 18 måneder, 
efter at en kontrolrapport eller et 
tilsvarende dokument, der fastslår, at en 
uregelmæssighed har fundet sted, er 
blevet godkendt og eventuelt modtaget af 
betalingsorganet eller det organ, der er 
ansvarligt for inddrivelsen. Det hertil 
svarende beløb skal samtidig med 
anmodningen om tilbagebetaling indføres 
i betalingsorganets debitorregnskab.

2. Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet 
sted senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den 
manglende tilbagebetaling af den 
pågældende medlemsstat og 50 % af 
Unionens budget, uden at dette berører 
kravet om, at den pågældende 
medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 58.

Hvis det i forbindelse med 
inddrivelsesproceduren ved et 
administrativt eller retsligt instrument, 
som har endelig karakter, konstateres, at 
der ikke foreligger nogen 
uregelmæssighed, anmelder den berørte 
medlemsstat til fondene den finansielle 
byrde, den har båret i henhold til første 
afsnit, som en udgift.

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kan finde sted inden for 
den frist, der er anført i første afsnit af 
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dette stykke, og det beløb, der skal 
inddrives, overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med en 
periode, der højst er halvt så lang som den 
oprindelige frist.

3. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at fortsætte 
inddrivelsen. Beslutning herom kan 
træffes i følgende tilfælde:

a) hvis de allerede påløbne og de 
yderligere forventede udgifter til 
inddrivelse tilsammen vil være større end 
det beløb, der skal inddrives; denne 
betingelse betragtes som opfyldt, hvis:

i) det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling til en støtteordning eller 
støtteforanstaltning, uden renter ikke 
overstiger 100 EUR, eller

ii) det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling til en støtteordning eller 
støtteforanstaltning, uden renter ligger 
mellem 100 EUR og 250 EUR, og den 
pågældende medlemsstat har en 
tærskelværdi for ikke at forfølge national 
gæld svarende til det beløb, der skal 
inddrives i henhold til national 
lovgivning, eller højere

b) hvis inddrivelse ikke er mulig, på grund 
af at debitor eller de personer, der er 
juridisk ansvarlige for 
uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket 
skal være konstateret og anerkendt i 
henhold til den pågældende medlemsstats 
lovgivning.

Hvis den i første afsnit i dette stykke 
omhandlede beslutning træffes, inden det 
udestående beløb har været genstand for 
de i stk. 2 omhandlede regler, bæres de 
finansielle konsekvenser af den 
manglende inddrivelse af Unionens 
budget.

4. De beløb, der påhviler medlemsstaterne 
som følge af anvendelsen af stk. 2 i denne 
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artikel, skal angives af dem i de 
årsregnskaber, der fremsendes til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 3, litra a). Kommissionen 
kontrollerer, at dette er sket på korrekt vis 
og foretager eventuelt de nødvendige 
tilpasninger i den i artikel 51 omhandlede 
gennemførelsesretsakt.

5. Kommissionen kan, forudsat at 
proceduren i artikel 53, stk. 3, er blevet 
fulgt, vedtage gennemførelsesretsakter, 
der fastsætter, at beløb, der er bogført i 
Unionens budget, udelukkes fra 
finansiering fra Unionen i følgende 
tilfælde:

a) hvis medlemsstaten ikke har overholdt 
de i stk. 1 omhandlede tidsfrister

b) hvis den mener, at en beslutning truffet 
af en medlemsstat i medfør af stk. 3 om 
ikke at fortsætte inddrivelsen ikke er 
begrundet

c) hvis den mener, at 
uregelmæssighederne eller den 
manglende inddrivelse skyldes 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
der kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller et andet officielt organ 
i den pågældende medlemsstat.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2. Inden disse retsakter vedtages 
anvendes proceduren i stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at genindføre fælles og harmoniserede regler for 
inddrivelse af betalinger, som en modtager har modtaget uretmæssigt som følge af en 
uregelmæssighed eller et tilfælde af manglende overholdelse, sådan som de forelå i artikel 54 
i forordning (EU) nr. 1306/2013. Dette ændringsforslag har til formål at genetablere lige 
behandling af landbrugere og andre modtagere af midler under den fælles landbrugspolitik 
på det indre marked.
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Ændringsforslag 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a

Inddrivelse som følge af manglende 
overholdelse

1. Medlemsstaterne anmoder 
støttemodtageren om tilbagebetaling af 
enhver uretmæssig betaling som følge af 
uregelmæssigheder eller andre tilfælde af 
støttemodtagernes manglende 
overholdelse af betingelserne for 
interventionerne i den strategiske plan og 
anlægger om nødvendigt sag for at sikre 
dette.

2. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at fortsætte 
inddrivelsen. Beslutning herom kan 
træffes i følgende tilfælde:

a) hvis de allerede påløbne og de 
yderligere forventede udgifter til 
inddrivelse tilsammen vil være større end
det beløb, der skal inddrives; denne 
betingelse betragtes som opfyldt, hvis:

i) hvis det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling til en intervention, uden 
renter ikke overstiger 100 EUR, eller

ii) hvis det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling til en intervention, uden 
renter ligger mellem 100 EUR og 250 
EUR, og den pågældende medlemsstat 
har en tærskelværdi for ikke at forfølge 
national gæld svarende til det beløb, der 
skal inddrives i henhold til national 
lovgivning, eller højere

b) hvis inddrivelse ikke er mulig, på grund 
af at debitor eller de personer, der er 
juridisk ansvarlige for 
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uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket 
skal være konstateret og anerkendt i
henhold til den pågældende medlemsstats 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af generelle regler på EU-niveau fra den nuværende forordning (tilpasset).

Ændringsforslag 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Konstaterer Kommissionen, at de 
udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
og artikel 6, ikke er afholdt i 
overensstemmelse med EU-retten, vedtager 
den gennemførelsesretsakter med henblik 
på at fastsætte de beløb, der skal udelukkes 
fra EU-finansiering.

1. Konstaterer Kommissionen, at de 
udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
og artikel 6, bortset fra interventionstyper 
omhandlet i forordning (EU) 
…/… [forordningen om strategiske 
planer], ikke er afholdt i overensstemmelse 
med EU-retten, vedtager den 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte de beløb, der skal udelukkes fra 
EU-finansiering.

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår de typer interventioner, der er 
omhandlet i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], 
anvendes udelukkelsen fra EU-
finansiering som omhandlet i første afsnit 
kun i tilfælde af alvorlige 
funktionsmangler i medlemsstaternes 
forvaltningssystemer. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 590
Bas Belder, Jan Huitema

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår artikel 57, stk. 1, litra e), 
kræver en beslutning om udelukkelse 
ikke, at medlemsstaten skal inddrive beløb 
fra støttemodtagere, der handler i god tro.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til støttemodtagernes retssikkerhed og navnlig med hensyn til operationelle 
programmer skal der være en rimelig sikkerhed for, at den tildelte støtte under den fælles 
landbrugspolitik ikke vil blive inddrevet hos de enkelte støttemodtagere, undtagen i tilfælde af 
svig.
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Ændringsforslag 591
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår artikel 57, stk. 1, litra e), 
kræver en beslutning om udelukkelse 
ikke, at medlemsstaten skal inddrive beløb 
fra støttemodtagere, der handler i god tro.

Or. en

Begrundelse

Frygt for at skulle tilbagebetale støtte flere år efter, at man har modtaget den, på grund af 
langvarige revisionsprocedurer, skaber stor usikkerhed hos landbrugere og andre 
støttemodtagere, der ofte har handlet i god tro. Landbrugere og producentorganisationer skal 
have rimelig sikkerhed for, at når støtten under den fælles landbrugspolitik først er tildelt, vil 
den ikke blive inddrevet, undtagen i tilfælde af svig eller andre situationer, hvor de 
pågældende støttemodtagere har handlet i ond tro.

Ændringsforslag 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
tilfælde af manglende opfyldelse af de 
støtteberettigelsesbetingelser, der gælder 
for individuelle støttemodtagere, og som 
er fastsat i de nationale strategiske planer 
og nationale regler.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ændring af model må ikke være delvis og føre til, at der 
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findes to afstemningsprincipper samtidig for udgifter til foranstaltninger under de strategiske 
planer. Performancetilgangen bør kunne erstatte udgiftsoverensstemmelsen fuldstændig. 
Forvaltningssystemernes virkemåde bør forudgående valideres som led i godkendelsen af 
betalingsorganet. Kommissionen kan ligeledes foretage overvågning og fremkomme med 
henstillinger i programmeringsperioden.

Ændringsforslag 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
tilfælde af manglende opfyldelse af de 
støtteberettigelsesbetingelser, der gælder 
for individuelle støttemodtagere, og som 
er fastsat i de nationale strategiske planer 
og nationale regler.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette supplerende ændringsforslag sigter mod at finde en mellemvej mellem begrænsningerne 
ved en ordning med årlig performancebaseret kontrol, fordelene ved en flerårig kontrol af 
medlemsstaternes fremskridt i forhold til gennemførelsen af Unionens mål og tilbagevenden 
til den nuværende situation (udelukkende kontrol af overensstemmelsen). Da 
sammenlægningen af de tre ordninger ikke synes realistisk, foreslås det kun at bevare en 
kontrol af udgifternes overensstemmelse og en flerårig performanceordning.

Ændringsforslag 594
Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af de konstaterede 
manglers alvor.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af de konstaterede 
manglers alvor. Finansielle korrektioner 
vedrørende konditionalitet skal være 
baseret på den beregnede mangel af den 
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manglende anvendelse af de 
administrative sanktioner. Når dette ikke 
kan identificeres med en forholdsmæssig 
indsats, anvendes der faste korrektioner.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har givet udtryk for, at faste korrektioner er den eneste acceptable metode til 
beregning af finansielle korrektioner. Hvad angår konditionaliteten, bør det være muligt at 
beregne udgiften, som ikke gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen, på samme 
måde som i dag, idet man vurderer risikoen for økonomiske tab, der skyldes manglende 
anvendelse af administrative sanktioner. Det bør være muligt at identificere de økonomiske 
tab, der påføres Unionen, mere præcist end med faste korrektioner.

Ændringsforslag 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af de konstaterede 
manglers alvor.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af de konstaterede 
manglers alvor under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 596
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af de konstaterede 
manglers alvor.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af de konstaterede 
manglers alvor og under behørig 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet.
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Or. en

Ændringsforslag 597
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 5 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) uregelmæssigheder, som er omfattet af 
en inddrivelsesprocedure i medfør af 
afdeling 3 i dette kapitel

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at medtage uregelmæssigheder, som er omfattet af en 
inddrivelsesprocedure som defineret i artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013, i de 
tilfælde, hvor finansiering ikke kan afvises.

Ændringsforslag 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 100 med henblik på at supplere 
denne forordning med regler om 
kriterierne og metoden for anvendelsen af 
finansielle korrektioner.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 599
Franc Bogovič

Forslag til forordning
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Artikel 53 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af denne artikel.

Or. sl

Begrundelse

Eftersom den nye gennemførelsesmodel af den fælles landbrugspolitik er baseret på 
resultater, som kan udløse finansielle korrektioner, bør Europa-Parlamentet og Rådet 
regelmæssigt underrettes om gennemførelsen af visse bestemmelser.

Ændringsforslag 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder 
medlemsstaterne støttemodtageren om 
tilbagebetaling inden for 18 måneder 
efter, at det betalingsorgan, der er 
ansvarligt for inddrivelsen, har godkendt 
og i givet fald modtaget en kontrolrapport 
eller et tilsvarende dokument, hvoraf det 
fremgår, at en uregelmæssighed har 
fundet sted. De pågældende beløb skal 
samtidig med tilbagebetalingen indføres i 
betalingsorganets debitorregnskab.

2. Hvis beløbet ikke er blevet tilbagebetalt 
inden for fire år fra datoen for 
anmodningen om tilbagebetaling eller 
inden for otte år, hvis inddrivelsen 
håndteres af de nationale domstole, bæres 
50 % af udgifterne ved den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af EU med 
forbehold af kravet om, at den 
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pågældende medlemsstat skal fortsætte 
tilbagebetalingsprocedurerne i henhold til 
artikel 57. Hvis der i løbet af 
inddrivelsesproceduren ved gennem en 
administrativ procedure eller en endelig 
retlig procedure ikke konstateres nogen 
uregelmæssigheder, indberettes de 
udgifter, som medlemsstaten har afholdt i 
henhold til stk. 1, til fonden som en udgift.
Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kan finde sted inden for 
den frist, der er anført i første afsnit af 
dette stykke, og det beløb, der skal 
inddrives, overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med en 
periode, der højst er halvt så lang som den 
oprindelige frist.

3. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at fortsætte 
inddrivelsen. Beslutning herom kan 
træffes i følgende tilfælde:

a) når udgifterne, som allerede er afholdt, 
og udgifter, der sandsynligvis vil skulle 
afholdes senere, udgør mere end det 
beløb, der skal tilbagebetales: Denne 
betingelse anses for at være opfyldt, hvis: 
(i) det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling til en støtteordning eller 
støtteforanstaltning, uden renter ligger 
mellem 100 EUR eller (ii) det beløb, der 
skal inddrives fra støttemodtageren i 
forbindelse med en enkeltbetaling til en 
støtteordning eller støtteforanstaltning, 
uden renter ligger mellem 100 EUR og 
150 EUR, og den pågældende 
medlemsstat har en tærskelværdi for ikke 
at forfølge national gæld svarende til det 
beløb, der skal inddrives i henhold til 
national lovgivning, eller højere

b) hvis inddrivelse ikke er mulig, på grund 
af at debitor eller de personer, der er 
juridisk ansvarlige for 
uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket 
skal være konstateret og anerkendt i 
henhold til den pågældende medlemsstats 
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lovgivning.

Hvis den i første afsnit i dette stykke 
omhandlede beslutning træffes, inden det 
udestående beløb omfattes af de i stk. 2 
omhandlede regler, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
inddrivelse af EU.

4. De beløb, der påhviler medlemsstaterne 
som følge af anvendelsen af stk. 2 i denne 
artikel, skal angives af dem i de 
årsregnskaber, der fremsendes til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 88, stk. 1, litra c), nr. iii).
Kommissionen kontrollerer, at dette er 
sket på korrekt vis og foretager eventuelt 
de nødvendige tilpasninger i den i artikel 
51 omhandlede gennemførelsesretsakt.

5. Kommissionen kan, forudsat at 
proceduren i artikel 53, stk. 3, er blevet 
fulgt, vedtage gennemførelsesretsakter, 
der fastsætter, at beløb, der er bogført i 
Unionens budget, udelukkes fra 
finansiering fra Unionen i følgende 
tilfælde:

a) hvis medlemsstaten ikke har overholdt 
de i stk. 1 omhandlede tidsfrister

b) hvis den mener, at en beslutning truffet 
af en medlemsstat i medfør af stk. 3 om 
ikke at fortsætte inddrivelsen ikke er 
begrundet

c) hvis den mener, at 
uregelmæssighederne eller den 
manglende inddrivelse skyldes 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
der kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller et andet officielt organ 
i den pågældende medlemsstat. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Or. pl

Ændringsforslag 601
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Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder 
medlemsstaterne støttemodtageren om 
tilbagebetaling inden for 18 måneder 
efter, at det betalingsorgan, der er 
ansvarligt for inddrivelsen, har godkendt 
og i givet fald modtaget en kontrolrapport 
eller et tilsvarende dokument, hvoraf det 
fremgår, at en uregelmæssighed har 
fundet sted. De pågældende beløb skal 
samtidig med tilbagebetalingen indføres i 
betalingsorganets debitorregnskab.

2. vis beløbet ikke er blevet tilbagebetalt 
inden for fire år fra datoen for 
anmodningen om tilbagebetaling eller 
inden for otte år, hvis inddrivelsen 
håndteres af de nationale domstole, bæres 
50 % af udgifterne ved den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af EU med 
forbehold af kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
tilbagebetalingsprocedurerne i henhold til 
artikel 57. Hvis der i løbet af 
inddrivelsesproceduren ved gennem en 
administrativ procedure eller en endelig 
retlig procedure ikke konstateres nogen 
uregelmæssigheder, indberettes de 
udgifter, som medlemsstaten har afholdt i 
henhold til stk. 1, til fonden som en udgift.
Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kan finde sted inden for 
den frist, der er anført i første afsnit af 
dette stykke, og det beløb, der skal 
inddrives, overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med en 
periode, der højst er halvt så lang som den 
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oprindelige frist.

3. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at fortsætte 
inddrivelsen. Beslutning herom kan 
træffes i følgende tilfælde:

a) hvis de allerede påløbne og de 
yderligere forventede udgifter til 
inddrivelse tilsammen vil være større end 
det beløb, der skal inddrives; denne 
betingelse betragtes som opfyldt, hvis:

(i) det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling til en støtteordning eller 
støtteforanstaltning, uden renter ikke 
overstiger 100 EUR, eller

(ii) hvis det beløb, der skal inddrives fra 
støttemodtageren i forbindelse med en 
enkeltbetaling under en støtteordning 
eller støtteforanstaltning, uden renter 
ligger mellem 100 EUR og 150 EUR, og 
den pågældende medlemsstat har en 
tærskelværdi for ikke at forfølge national 
gæld svarende til det beløb, der skal 
inddrives i henhold til national 
lovgivning, eller højere

b) hvis inddrivelse ikke er mulig, på grund 
af at debitor eller de personer, der er 
juridisk ansvarlige for 
uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket 
skal være konstateret og anerkendt i 
henhold til den pågældende medlemsstats 
lovgivning.

Hvis den i første afsnit i dette stykke 
omhandlede beslutning træffes, inden det 
udestående beløb omfattes af de i stk. 2 
omhandlede regler, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
inddrivelse af EU.

4. De beløb, der påhviler medlemsstaterne 
som følge af anvendelsen af stk. 2 i denne 
artikel, skal angives af dem i de 
årsregnskaber, der fremsendes til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 88, stk. 1, litra c), nr. iii).
Kommissionen kontrollerer, at dette er 
sket på korrekt vis og foretager eventuelt 
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de nødvendige tilpasninger i den i artikel 
51 omhandlede gennemførelsesretsakt.

5. Kommissionen kan, forudsat at 
proceduren i artikel 53, stk. 3, er blevet 
fulgt, vedtage gennemførelsesretsakter, 
der fastsætter, at beløb, der er bogført i 
Unionens budget, udelukkes fra 
finansiering fra Unionen i følgende 
tilfælde:

a) hvis medlemsstaten ikke har overholdt 
de i stk. 1 omhandlede tidsfrister

b) hvis den mener, at en beslutning truffet 
af en medlemsstat i medfør af stk. 3 om 
ikke at fortsætte inddrivelsen ikke er 
begrundet

c) hvis den mener, at 
uregelmæssighederne eller den 
manglende inddrivelse skyldes 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
der kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller et andet officielt organ 
i den pågældende medlemsstat. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Or. pl

Ændringsforslag 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og bogføres 
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den måned, 

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter, som 
medlemsstaterne beregner, efter at fristen 
for den periode til indbetaling, der er 
tildelt støttemodtageren, er udløbet,
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hvori beløbene rent faktisk modtages. overføres til betalingsorganet og bogføres 
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den måned, 
hvori beløbene rent faktisk modtages.
Medlemsstaterne opretter et mindstebeløb, 
som skal implementeres i denne afdeling, 
ligesom i tilfælde med 
minimumsindbetalinger til 
støttemodtagere via finansiel disciplin.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at opretholde status quo for forvaltning af landbrugsfondenes gæld, så 
beregningen af renter fortsat er den, der har været gældende indtil nu for landbrugsfonde 
med et fælles fællesskabsgrundlag. Da der ikke står noget om mindstebeløb, som skal 
inddrives, kan det forstås sådan at ethvert beløb skal tilbagebetales, uden at der er tale om et 
mindstebeløb, med den begrundelse, at det påfører betalingsorganet en administrativ byrde. 
Det er derfor nødvendigt at opretholde den nuværende situation eller beslutte, at 
medlemsstaterne skal oprette et sådant minimum i overensstemmelse med reglerne for 
mindstetilbagebetalinger for støttemodtagere via finansiel disciplin.

Ændringsforslag 603
Elsi Katainen

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og bogføres 
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den måned, 
hvori beløbene rent faktisk modtages.

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og bogføres 
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den måned, 
hvori beløbene rent faktisk modtages.
Medlemsstaterne kan fastsætte beløb, der 
skal overskrides, før inddrivelsen finder 
sted. Denne mulighed vedrører alle 
interventioner og foranstaltninger 
separat, inklusive konditionalitet, og kan 
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være ens for dem alle.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en ensartet de minimis-regel, inden medlemsstaten skal foretage 
inddrivelsen. Omkostningerne ved inddrivelsen kan overstige det beløb, der skal inddrives. 
Muligheden for ens regler bør omfatte alle interventioner og foranstaltninger med direkte 
betalinger og ligeledes konditionalitet for at gøre det nemmere at planlægge it-systemerne og 
få dem til at fungere.

Ændringsforslag 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og bogføres
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den 
måned, hvori beløbene rent faktisk 
modtages.

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og af 
betalingsorganet og omfordeles i første 
række til interventioner rettet mod klima-
og miljømål i henhold til artikel 28 og 65 
og herefter til interventioner, der har til 
formål at styrke konkurrenceevnen i 
henhold til artikel 28a i forordningen om 
strategiske planer.

Or. en

Ændringsforslag 605
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
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følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og bogføres 
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den måned, 
hvori beløbene rent faktisk modtages.

følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter, som 
medlemsstaterne beregner, efter at fristen 
for den periode til indbetaling, der er 
tildelt støttemodtageren, er udløbet,
overføres til betalingsorganet og bogføres 
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den måned, 
hvori beløbene rent faktisk modtages.

Or. es

Ændringsforslag 606
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og bogføres
af betalingsorganet som formålsbestemte 
indtægter bestemt til EGFL for den 
måned, hvori beløbene rent faktisk 
modtages.

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som 
følge af uregelmæssigheder og andre 
tilfælde af manglende overholdelse fra 
støttemodtagernes side af de betingelser, 
der i den strategiske plan er fastsat for 
interventionerne, og de påløbne renter 
overføres til betalingsorganet og af 
betalingsorganet og omfordeles til 
interventioner rettet mod opfyldelse af 
klima- og miljømålene.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne beholde 100 % af beløbene fra nedsættelser og udelukkelse på 
den betingelse, at det relevante budget investeres i interventioner, der gavner miljø og/eller 
klima såsom miljøordninger eller foranstaltninger vedrørende landbrug-miljø-klima. Et 
system, hvor kun 20 % af de budgetmidler, der inddrives af medlemsstaterne, må beholdes, vil 
skade klima- og miljømålene for den fælles landbrugspolitik og landbrugere, der støtter disse.
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Ændringsforslag 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan foretage 
modregning af enhver form for gæld hos 
støttemodtageren, jf. forrige artikel, der
foretages af betalingsorganet, som er 
ansvarligt for gældsinddrivning.

Or. es

Begrundelse

For at opretholde status quo for landbrugsfondenes gæld, fleksibilitet ved betalingerne og 
forekomst af et fælles fællesskabsgrundlag, er det vigtigt at betalingsbureauerne kan inddrive 
deres udestående gennem den nuværende kompensationsordning. Der kan i modsat fald 
forekomme forsinkelser i inddrivningen og i betalingerne af FLP's interventioner, som har 
korte betalingsfrister.

Ændringsforslag 608
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte det 
mindstebeløb, som det foregående afsnit 
finder anvendelse på, som fastsat i 
tilfælde af en mindstetilbagebetaling til 
modtagere af finansiel disciplin.

Or. es

Ændringsforslag 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
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Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 50 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat. De beløb, som 
medlemsstaternes betalingsorganer 
således får tilbage, skal genanvendes som 
direkte betalinger til støtte for de 
prioriteter, der er fastlagt i de nationale 
strategiske planer, såsom etableringsstøtte 
til unge landbrugere og støtte til de 
sektorer, der har mest behov herfor.

Or. fr

Ændringsforslag 610
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk.1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk.1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 100 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

I den foreslåede tekst fjerner man nærmest medlemsstaternes incitament til at inddrive penge 
fra støttemodtagere, der bryder reglerne, fordi medlemsstaterne skal sende pengene tilbage til 
Kommissionen. De inddrevne midler bør forblive i medlemsstaterne og bruges til andre 
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formål.

Ændringsforslag 611
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk.1 kan medlemsstaten
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk.1 tilbageholder
medlemsstaten 100 % af de inddrevne 
beløb som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

For at forenkle og sikre tilstrækkelige manøvremuligheder for betalingsorganerne foreslår 
jeg, at medlemsstaterne skal beholde 100 % af de inddrevne beløb. I det mindste bør 50-50-
reglen bevares.

Ændringsforslag 612
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk.1 kan medlemsstaten
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til EU-budgettet som 
omhandlet i stk.1 tilbageholder
medlemsstaten 75 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for 
inddrivelsesomkostninger, dog ikke i 
tilfælde af manglende overholdelse, som 
kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

For at forenkle og sikre tilstrækkelig manøvremargen til betalingsorganerne foreslår jeg, at 
medlemsstaterne skal beholde 100 % af de inddrevne beløb. I det mindste bør 50-50-reglen 
bevares.

Ændringsforslag 613
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager modregning 
hos modtageren af et eventuelt 
uretmæssigt beløb, der skyldes udestående 
uregelmæssigheder, jf. denne artikel, i en 
eventuel fremtidig betaling til 
modtageren, som skal foretages af 
betalingsorganet.

Or. es

Begrundelse

Med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af betalingerne og af uregelmæssigheder i 
landbrugsfondene er det uhyre vigtigt, at betalingsorganerne kan inddrive de beløb, der 
stammer fra uregelmæssigheder gennem modregning af disse beløb i enhver fremtidig 
betaling som det er gældende i den nuværende EU-ordning for perioden 2014-20 (artikel 28 i 
forordning 908/2014).
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