
PR\1196151DA.docx PE646.753v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2019/0254(COD)

28.1.2020

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) 
nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår 
midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 
1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler 
og deres anvendelse i 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Elsi Katainen



PE646.753v01-00 2/94 PR\1196151DA.docx

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser 
vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 
2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 
1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt 
angår midler og deres anvendelse i 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0581),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, og 349 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C9-0162/2019),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ... 2,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af … ,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelserne fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

– der henviser til skrivelse fra Budgetudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

1 EUT C … / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lovgivningsproceduren blev ikke 
afsluttet tids nok til, at det var muligt for 
medlemsstaterne og Kommissionen at 
forberede alle de elementer, der er 
nødvendige for at anvende den nye retlige 
ramme og de strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik fra den 1. januar 
2021, således som Kommissionen 
oprindelig havde foreslået.

3. Lovgivningsproceduren blev ikke 
afsluttet tids nok til, at det var muligt for 
medlemsstaterne og Kommissionen at 
forberede alle de elementer, der er 
nødvendige for at anvende den nye retlige 
ramme og de strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik fra den 1. januar 
2021, således som Kommissionen 
oprindelig havde foreslået. Denne 
forsinkelse skaber usikkerhed for 
landbrugerne og landbrugssektoren. For 
at afhjælpe usikkerheden giver denne 
forordning mulighed for fortsat at 
anvende de nuværende regler og undgå 
afbrydelser i betalingerne til 
landbrugerne og andre støttemodtagere.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at der kan udbetales 
støtte til landbrugere og andre 
støttemodtagere fra Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) og 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i 
2021, bør Unionen derfor fortsat yde en 
sådan støtte i endnu et år på de betingelser, 
der er fastsat i den eksisterende retlige 
ramme, som omfatter perioden 2014-2020. 
Den nuværende retlige ramme er fastlagt i 

4. For at sikre, at der kan udbetales 
støtte til landbrugere og andre 
støttemodtagere fra Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) og 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i 
2021, bør Unionen derfor fortsat yde en 
sådan støtte i endnu et eller i givet fald to 
år på de betingelser, der er fastsat i den 
eksisterende retlige ramme, som omfatter 
perioden 2014-2020. Medlemsstaterne bør 
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navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 1303/20137, (EU) nr. 
1305/20138, (EU) nr. 1306/20139, (EU) nr. 
1307/201310, (EU) nr. 1308/201311, (EU) 
nr. 228/201312 og (EU) nr. 229/201313. For 
at lette overgangen fra de eksisterende 
støtteordninger til den nye retlige ramme, 
som omfatter den periode, der starter den 
1. januar 2022, bør der fastsættes 
bestemmelser for regulering af, hvordan 
visse former for støtte, der ydes på flerårig 
basis, integreres i den nye retlige ramme.

sikre, at støtten til landbrugere og andre 
modtagere fortsættes uden afbrydelser i 
denne overgangsperiode. Den nuværende 
retlige ramme er fastlagt i navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
1303/20137, (EU) nr. 1305/20138, (EU) nr. 
1306/20139, (EU) nr. 1307/201310, (EU) nr. 
1308/201311, (EU) nr. 228/201312 og (EU) 
nr. 229/201313. For at lette overgangen fra 
de eksisterende støtteordninger til den nye 
retlige ramme, som efter planen skulle 
omfatte den periode, der starter den 1. 
januar 2022, bør der fastsættes 
bestemmelser for regulering af, hvordan 
visse former for støtte, der ydes på flerårig 
basis, integreres i den nye retlige ramme.

__________________ __________________
7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 
december 2013 om fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
320).

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 
december 2013 om fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
320).

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 
december 2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
487).

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 
december 2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
487).

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. 
december 2013 om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. 
december 2013 om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 
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Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) 
nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 
814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 
485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
549).

Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) 
nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 
814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 
485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
549).

10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. 
december 2013 om fastsættelse af regler 
for direkte betalinger til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landsbrugspolitik og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 608).

10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. 
december 2013 om fastsættelse af regler 
for direkte betalinger til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landsbrugspolitik og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 608).

11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 671).

11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 671).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 
2013 om særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i Unionens fjernområder 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, 
s. 23).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 
2013 om særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i Unionens fjernområder 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, 
s. 23).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 
2013 om særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet til fordel for de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 
(EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 
2013 om særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet til fordel for de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 
(EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør lette de nationale myndigheders og betalingsorganers udbetalinger til 
de endelige støttemodtagere uden forsinkelser i løbet af overgangsperioden.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Denne forordning bør give 
medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at 
udarbejde deres respektive nationale 
strategiske planer og til at etablere de 
administrative strukturer, der er 
nødvendige for en vellykket indførelse af 
den nye juridiske ramme. Dette vil sikre 
en stærkt tiltrængt stabilitet og sikkerhed 
for landbrugssektoren.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Med henblik på at opnå en 
vellykket modernisering og forenkling af 
den fælles landbrugspolitik bør 
medlemsstaterne og Kommissionen 
gennemføre en omfattende høring af 
landbrugere og alle relevante 
interesserede parter under udarbejdelsen 
af medlemsstaternes strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik. 
Forberedelserne til udarbejdelsen af 
medlemsstaternes strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik bør 
indledes straks for at sikre en 
uproblematisk overgang til en ny 
programmeringsperiode for 
landbrugerne.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) En rettidig udarbejdelse af 
medlemsstaternes strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik og en 
uproblematisk overgang til den næste 
programmeringsperiode bliver en 
udfordring for de nationale myndigheder, 
navnlig i lyset af udviklingen i retning af 
den nye gennemførelsesmodel som 
beskrevet i Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/… [strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik]. 
Derfor er det nødvendigt at give 
medlemsstaterne mulighed for at afsætte 
en større procentdel af midlerne til 
teknisk bistand i overgangsperioden, som 
bør opvejes af en forholdsvis lavere 
procentdel i de efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I lyset af at Unionen fortsat bør 
støtte udviklingen af landdistrikterne i 
2021, bør medlemsstater, der godtgør, at 
der er en fare for at, at midlerne vil blive 
opbrugt, og at de ikke vil være i stand til at 
påtage sig nye retlige forpligtelser i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
1305/2013, have mulighed for at forlænge 
deres landdistriktsudviklingsprogrammer 
eller visse af deres regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer, der 
modtager støtte fra ELFUL, til den 31. 

(5) I lyset af at Unionen fortsat bør 
støtte udviklingen af landdistrikterne i 
2021 eller i givet fald i 2022, bør 
medlemsstater, der godtgør, at der er en 
fare for at, at midlerne vil blive opbrugt, og 
at de ikke vil være i stand til at påtage sig 
nye retlige forpligtelser i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
1305/2013, have mulighed for at forlænge 
deres landdistriktsudviklingsprogrammer 
eller visse af deres regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer, der 
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december 2021, og for at finansiere disse 
forlængede programmer med den 
modsvarende budgetbevilling for 2021. De 
forlængede programmer skal sigte mod at 
opretholde mindst det samme overordnede 
ambitionsniveau for miljø- og 
klimaindsatsen.

modtager støtte fra ELFUL, gennem hele 
overgangsperioden, og for at finansiere 
disse forlængede programmer med 
budgetbevillingen for de modsvarende år. 
De forlængede programmer skal sigte mod 
at opretholde mindst det samme 
overordnede ambitionsniveau for miljø- og 
klimaindsatsen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Eftersom visse medlemsstater 
stadig vil kunne råde over midler, der er 
ydet af Unionen i de foregående år, skal 
medlemsstaterne også have mulighed for 
ikke at forlænge deres 
landdistriktsudviklingsprogrammer eller 
ikke at forlænge deres regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer. Disse 
medlemsstater bør have mulighed for at 
overføre ELFUL-budgetbevillingen for 
2021 eller den del af ELFUL-
budgetbevillingen, der svarer til de 
regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer, der 
ikke er blevet forlænget, til de finansielle 
tildelinger for årene 2022-2025, jf. Rådets 
forordning (EU) …/…[Forordning om den 
flerårige finansielle ramme for årene 2021-
2027]14.

(6) Eftersom visse medlemsstater 
stadig vil kunne råde over midler, der er 
ydet af Unionen i de foregående år, skal 
medlemsstaterne også have mulighed for 
ikke at forlænge deres 
landdistriktsudviklingsprogrammer eller 
ikke at forlænge deres regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer. Disse 
medlemsstater bør have mulighed for at 
overføre ELFUL-budgetbevillingen for 
2021 eller i givet fald for 2022 eller den 
del af ELFUL-budgetbevillingen, der 
svarer til de regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer, der 
ikke er blevet forlænget, til de finansielle 
tildelinger for årene 2022-2025 eller i givet 
fald 2023-2025, jf. Rådets forordning (EU) 
…/…[Forordning om den flerårige 
finansielle ramme for årene 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Forordning om den flerårige finansielle 
ramme (EUT L af, s. ).

14 Forordning om den flerårige finansielle 
ramme (EUT L af, s. ).
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre det muligt for 
Kommissionen at tilvejebringe den 
nødvendige finansielle planlægning og de 
dermed forbundne justeringer af de årlige 
fordelinger af EU-støtten, som er fastsat i 
bilaget til forordning (EU) nr. 1305/2013, 
bør medlemsstaterne straks efter denne 
forordnings ikrafttræden meddele 
Kommissionen, hvorvidt de beslutter at 
forlænge deres 
landdistriktsudviklingsprogrammer og, når 
der er tale regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer, hvilke 
af disse programmer de beslutter at 
forlænge og dermed hvilket tilhørende 
beløb af budgetbevillingen for 2021, der 
ikke skal overføres til de efterfølgende år.

(7) For at gøre det muligt for 
Kommissionen at tilvejebringe den 
nødvendige finansielle planlægning og de 
dermed forbundne justeringer af de årlige 
fordelinger af EU-støtten, som er fastsat i 
bilaget til forordning (EU) nr. 1305/2013, 
bør medlemsstaterne straks efter denne 
forordnings ikrafttræden meddele 
Kommissionen, hvorvidt de beslutter at 
forlænge deres 
landdistriktsudviklingsprogrammer og, når 
der er tale regionale 
landdistriktsudviklingsprogrammer, hvilke 
af disse programmer de beslutter at 
forlænge og dermed hvilket tilhørende 
beløb af budgetbevillingen for årene i 
overgangsperioden, der ikke skal overføres 
til de efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Når medlemsstaterne beslutter at 
forlænge deres 
landdistriktsudviklingsprogrammer eller 
bestemte 
landdistriktsudviklingsprogrammer, som 
modtager støtte fra ELFUL, jf. artikel 1, 
stk. 1, i denne forordning, til den 31. 
december 2021 eller i givet fald til den 31. 
december 2022, bør de have lov til at 
kompensere for enhver nedsættelse af 
deres samlede bevillinger i ELFUL for 
den næste FFR-periode med en 
tilsvarende forhøjelse af deres nationale 
samfinansiering. Medlemsstaterne bør 
ligeledes have tilladelse til at tilpasse de 
miljøforanstaltninger, der indføres under 
forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor det 
er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med videreførelsen af de nuværende regler for den fælles landbrugspolitik skal 
medlemsstaterne have mulighed for at øge deres samfinansiering. Kommissionens forslag om 
reduktioner i FFR for ELFUL er uacceptabelt. De nuværende 
landdistriktsudviklingsprogrammer skal videreføres uden nedskæringer for landbrugerne og 
støttemodtagerne. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for som minimum at fastholde 
miljøforanstaltningerne på det nuværende niveau som foreslået af Kommissionen og giver 
både medlemsstaterne og landbrugerne mulighed for at tilpasse eller udvide deres 
programmer for at løse miljøudfordringerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Forordning (EU) nr. 1303/2013 
fastsætter fælles bestemmelser om ELFUL 
og visse andre fonde, som fungerer inden 
for en fælles ramme. Nævnte forordning 
bør fortsat gælde for programmer, der 

(8) Forordning (EU) nr. 1303/2013 
fastsætter fælles bestemmelser om ELFUL 
og visse andre fonde, som fungerer inden 
for en fælles ramme. Nævnte forordning 
bør fortsat gælde for programmer, der 
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modtager ELFUL-støtte for 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
for de programmer, der modtager ELFUL-
støtte, for hvilke medlemsstaterne beslutter 
at forlænge nævnte periode til 31. 
december 2021. For disse medlemsstater 
skal den partnerskabsaftale, der er indgået 
for perioden 1. januar 2014-31. december 
2020 i overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. 1303/2013, fortsat anvendes som 
et strategisk dokument af medlemsstaterne 
og Kommissionen, for så vidt angår 
anvendelsen af støtte ydet via ELFUL for 
programår 2021.

modtager ELFUL-støtte for 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
for de programmer, der modtager ELFUL-
støtte, for hvilke medlemsstaterne beslutter 
at forlænge nævnte periode til 31. 
december 2021 eller i givet fald til den 31. 
december 2022. For disse medlemsstater 
skal den partnerskabsaftale, der er indgået 
for perioden 1. januar 2014-31. december 
2020 i overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. 1303/2013, fortsat anvendes som 
et strategisk dokument af medlemsstaterne 
og Kommissionen, for så vidt angår 
anvendelsen af støtte ydet via ELFUL for 
programår 2021 eller i givet fald 
programår 2022.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1310/201315 og 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 807/201416 fastsætter, at udgifter i 
forbindelse med visse langfristede 
forpligtelser, der er indgået i henhold til 
visse forordninger, som tildelte støtte for 
landdistriktsudvikling før forordning (EU) 
nr. 1305/2013, på visse betingelser fortsat 
bør betales af ELFUL i 
programmeringsperioden 2014-2020. 
Nævnte udgifter bør i programåret 2021 på 
samme betingelser fortsat være 
støtteberettigede i de respektive retlige 
forpligtelsers løbetid. Af hensyn til den 

(10) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1310/201315 og 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 807/201416 fastsætter, at udgifter i 
forbindelse med visse langfristede 
forpligtelser, der er indgået i henhold til 
visse forordninger, som tildelte støtte for 
landdistriktsudvikling før forordning (EU) 
nr. 1305/2013, på visse betingelser fortsat 
bør betales af ELFUL i 
programmeringsperioden 2014-2020. 
Nævnte udgifter bør i programåret 2021 
eller i givet fald programåret 2022 på 
samme betingelser fortsat være 
støtteberettigede i de respektive retlige 
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juridiske klarhed og retssikkerheden bør 
det også præciseres, at de retlige 
forpligtelser, der er indgået inden for 
rammerne af foranstaltninger, som svarer 
til de foranstaltninger i forordning (EU) nr. 
1305/2013, som det integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem finder 
anvendelse på, bør være underlagt dette 
integrerede forvaltnings- og kontrolsystem 
og at betalinger vedrørende disse retlige 
forpligtelser skal ske i perioden 1. 
december-30. juni i det efterfølgende 
kalenderår.

forpligtelsers løbetid. Af hensyn til den 
juridiske klarhed og retssikkerheden bør 
det også præciseres, at de retlige 
forpligtelser, der er indgået inden for 
rammerne af foranstaltninger, som svarer 
til de foranstaltninger i forordning (EU) nr. 
1305/2013, som det integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem finder 
anvendelse på, bør være underlagt dette 
integrerede forvaltnings- og kontrolsystem 
og at betalinger vedrørende disse retlige 
forpligtelser skal ske i perioden 1. 
december-30. juni i det efterfølgende 
kalenderår.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. 
december 2013 om fastsættelse af 
overgangsforanstaltninger vedrørende 
støtte til landdistriktsudvikling fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt 
angår midler og deres fordeling i 2014 og 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 
1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med 
hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 
347 af 20.12.2013, s. 865).

15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1310/2013 af 17. 
december 2013 om fastsættelse af 
overgangsforanstaltninger vedrørende 
støtte til landdistriktsudvikling fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt 
angår midler og deres fordeling i 2014 og 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 
1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med 
hensyn til deres anvendelse i 2014 (EUT L 
347 af 20.12.2013, s. 865).

16 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om 
supplerende bestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om 
indførelse af overgangsbestemmelser (EUT 
L 227 af 31.7.2014, s. 1).

16 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om 
supplerende bestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om 
indførelse af overgangsbestemmelser (EUT 
L 227 af 31.7.2014, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
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overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da de strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik, som 
medlemsstaterne skal udarbejde i 
overensstemmelse med den nye retlige 
ramme, vil finde anvendelse fra den 
1. januar 2022, bør der fastsættes 
overgangsbestemmelser til regulering af 
overgangen fra eksisterende 
støtteordninger til den nye retlig ramme, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/… 18 [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik].

(14) Da de strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik, som 
medlemsstaterne skal udarbejde i 
overensstemmelse med den nye retlige 
ramme, vil finde anvendelse tidligst fra den 
1. januar 2022, bør der fastsættes 
overgangsbestemmelser til regulering af 
overgangen fra eksisterende 
støtteordninger til den nye retlig ramme, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/… 18 [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik].

__________________ __________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/… [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] (EUT L … af …, s. …).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) …/… [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] (EUT L … af …, s. …).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvad angår støtteordningen for (17) Hvad angår støtteordningen for 
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olivenolie og spiseolien, bør de nuværende 
arbejdsprogrammer for perioden 1. april 
2018-31. marts 2021 forlænges til den 31. 
december 2021. Hvad angår 
støtteordninger i sektoren for frugt og 
grøntsager, bør der fastsættes bestemmelser 
for ændring eller udskiftning af 
driftsprogrammer.

olivenolie og spiseolien, bør de nuværende 
arbejdsprogrammer for perioden 1. april 
2018-31. marts 2021 forlænges til den 31. 
december 2021 eller i givet fald den 31. 
december 2022. Hvad angår 
støtteordninger i sektoren for frugt og 
grøntsager, bør der fastsættes bestemmelser 
for ændring eller udskiftning af 
driftsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre kontinuiteten med 
hensyn til støtteordningerne i vinsektoren 
og biavlssektoren bør der fastsættes 
bestemmelser, på grundlag af hvilke disse 
støtteordninger kan gennemføres, indtil den 
respektive programmeringsperiode 
udløber. For denne periode bør visse 
bestemmelser i forordning (EU) nr. 
1306/2013 derfor fortsat finde anvendelse 
på afholdte udgifter og gennemførte 
betalinger for operationer, der er 
gennemført i henhold til forordning (EU) 
nr. 1308/2013 efter den 31. december 2021 
og indtil nævnte støtteordninger er udløbet.

(18) For at sikre kontinuiteten med 
hensyn til støtteordningerne i frugt- og 
grøntsagssektoren, vinsektoren og 
biavlssektoren bør der fastsættes 
bestemmelser, på grundlag af hvilke disse 
støtteordninger kan gennemføres, indtil den 
respektive programmeringsperiode 
udløber. For denne periode bør visse 
bestemmelser i forordning (EU) nr. 
1306/2013 derfor fortsat finde anvendelse 
på afholdte udgifter og gennemførte 
betalinger for operationer, der er 
gennemført i henhold til forordning (EU) 
nr. 1308/2013 efter den 31. december 2021 
og indtil nævnte støtteordninger er udløbet.

Or. en

Begrundelse

Producentorganisationerne i frugt- og grøntsagssektoren, som gennemfører et driftsprogram, 
der udløber efter den 31. december 2021, bør ligeledes have mulighed for at vælge enten at 
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ændre eller udskifte deres respektive programmer for at overholde den nye forordning om 
strategiske planer eller lade dem køre uændret videre, indtil de udløber.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) ELFUL bør kunne støtte 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
der er indført i overensstemmelse med de 
nye bestemmelser i forordning (EU) 
XXXX/XXXX [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. For at undgå at der 
er ubrugte midler til lokaludvikling styret 
af lokalsamfundet i programmeringsåret 
2021, bør medlemsstater, der beslutter at 
forlænge deres programmer for udvikling 
af landdistrikter til den 31. december 2021, 
og som også gør brug af muligheden for at 
overføre midler fra direkte betalinger til 
landdistriktsudvikling, kunne anvende 
minimumstildelingen på 5 % for 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet på 
alene det ELFUL-bidrag til udvikling af 
landdistrikterne, der forlænges til den 31. 
december 2021, som er beregnet inden 
overførslen af midler fra beløbsrammen for 
direkte betalinger.

(20) ELFUL bør kunne støtte 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet, 
der er indført i overensstemmelse med de 
nye bestemmelser i forordning (EU) 
XXXX/XXXX [den nye forordning om 
fælles bestemmelser]. For at undgå at der 
er ubrugte midler til lokaludvikling styret 
af lokalsamfundet i programmeringsåret 
2021 eller i givet fald programmeringsåret 
2022, bør medlemsstater, der beslutter at 
forlænge deres programmer for udvikling 
af landdistrikter, og som også gør brug af 
muligheden for at overføre midler fra 
direkte betalinger til landdistriktsudvikling, 
kunne anvende minimumstildelingen på 
5 % for lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet på alene det ELFUL-bidrag 
til udvikling af landdistrikterne, der 
forlænges til den 31. december 2021 eller i 
givet fald den 31. december 2022, som er 
beregnet inden overførslen af midler fra 
beløbsrammen for direkte betalinger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre kontinuiteten i 
overgangsperioden bør reserven til kriser i 
landbrugssektoren opretholdes for 2021, og 
det tilhørende beløb for reserven for 2021 
bør indgå.

(21) For at sikre kontinuiteten i 
overgangsperioden bør reserven til kriser i 
landbrugssektoren opretholdes for 2021 og 
i givet fald for 2022, og det tilhørende 
beløb for reserven for 2021 og i givet fald 
for 2022 bør indgå.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Hvad angår 
forfinansieringsordninger fra ELFUL, bør 
det præciseres, at hvis medlemsstaterne 
beslutter at forlænge perioden 2014-2020 
til den 31. december 2021, bør dette ikke 
føre til tildeling af yderligere 
forfinansiering for de pågældende 
programmer.

(22) Hvad angår 
forfinansieringsordninger fra ELFUL, bør 
det præciseres, at hvis medlemsstaterne 
beslutter at forlænge perioden 2014-2020 
til den 31. december 2021 eller i givet fald 
til den 31. december 2022, bør dette ikke 
føre til tildeling af yderligere 
forfinansiering for de pågældende 
programmer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Artikel 11 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 indeholder i øjeblikket kun en 
meddelelsespligt for medlemsstaterne for 
så vidt angår deres beslutninger og det 
anslåede resultat af nedsættelsen af den del 
af beløbet for de direkte betalinger, der 
skal ydes en landbruger for et givet 
kalenderår, som overstiger 150 000 EUR 
for årene 2015-2020. For at sikre en 
videreførelse af det nuværende system bør 
medlemsstaterne ligeledes give meddelelse 
om deres beslutninger og det anslåede 
resultat af nedsættelsen for kalenderåret 
2021.

(23) Artikel 11 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 indeholder i øjeblikket kun en 
meddelelsespligt for medlemsstaterne for 
så vidt angår deres beslutninger og det 
anslåede resultat af nedsættelsen af den del 
af beløbet for de direkte betalinger, der 
skal ydes en landbruger for et givet 
kalenderår, som overstiger 150 000 EUR 
for årene 2015-2020. For at sikre en 
videreførelse af det nuværende system bør 
medlemsstaterne ligeledes give meddelelse 
om deres beslutninger og det anslåede 
resultat af nedsættelsen for kalenderåret 
2021 og i givet fald kalenderåret 2022.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Artikel 14 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 fastsætter, at medlemsstaterne 
kan overføre midler mellem direkte 
betalinger og udvikling af landdistrikter, 
for så vidt angår kalenderårene 2014-2020. 
Med henblik på at sikre, at 
medlemsstaterne kan bevare deres egen 
strategi bør fleksibiliteten mellem søjlerne 
også stilles til rådighed for kalenderåret 
2021 (dvs. regnskabsåret 2022).

(24) Artikel 14 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 fastsætter, at medlemsstaterne 
kan overføre midler mellem direkte 
betalinger og udvikling af landdistrikter, 
for så vidt angår kalenderårene 2014-2020. 
Med henblik på at sikre, at 
medlemsstaterne kan bevare deres egen 
strategi bør fleksibiliteten mellem søjlerne 
også stilles til rådighed for kalenderåret 
2021 (dvs. regnskabsåret 2022) og i givet 



PR\1196151DA.docx 21/94 PE646.753v01-00

DA

fald kalenderåret 2022 (dvs. 
regnskabsåret 2023) .

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at gøre det muligt for 
Kommissionen at fastsætte budgetlofterne i 
overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, 
artikel 36, stk. 4, artikel 42, stk. 2, artikel 
47, stk. 3, artikel 49, stk. 2, artikel 51, stk. 
4, og artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) 
nr. 1307/2013 er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 1. august 2020 
meddeler deres afgørelser om finansielle 
tildelinger pr. ordning for kalenderåret 
2021.

(25) For at gøre det muligt for 
Kommissionen at fastsætte budgetlofterne i 
overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, 
artikel 36, stk. 4, artikel 42, stk. 2, artikel 
47, stk. 3, artikel 49, stk. 2, artikel 51, stk. 
4, og artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) 
nr. 1307/2013 er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne senest den 1. august 2020 
meddeler deres afgørelser om finansielle 
tildelinger pr. ordning for kalenderåret 
2021 og i givet deres afgørelser om 
finansielle tildelinger pr. ordning for 
kalenderåret 2022 inden den 1. august 
2021.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I overensstemmelse med den 
nuværende retlige ramme meddelte 
medlemsstaterne i 2014 deres beslutninger 
om, hvordan det årlige nationale loft for 
grundbetalingsordningen frem til 
kalenderåret 2020 skulle fordeles mellem 
regionerne og om eventuelle årlige 
gradvise ændringer for den periode, der er 
omfattet af forordning (EU) nr. 1307/2013. 
Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
også meddeler sådanne beslutninger for 
kalenderåret 2021.

(27) I overensstemmelse med den 
nuværende retlige ramme meddelte 
medlemsstaterne i 2014 deres beslutninger 
om, hvordan det årlige nationale loft for 
grundbetalingsordningen frem til 
kalenderåret 2020 skulle fordeles mellem 
regionerne og om eventuelle årlige 
gradvise ændringer for den periode, der er 
omfattet af forordning (EU) nr. 1307/2013. 
Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
også meddeler sådanne beslutninger for 
kalenderåret 2021 og i givet fald 
kalenderåret 2022.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Artikel 30 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 fastsætter, at de årlige gradvise 
ændringer af værdien af de 
betalingsrettigheder, der tildeles fra 
reserven, fastlægges på grundlag af de 
årlige trin i det nationale loft, som angives i 
bilag II til nævnte forordning, hvormed en 
"flerårig" forvaltning af reserven afspejles. 
Disse bestemmelser bør tilpasses, så de 
afspejler, at det er muligt at ændre både 
værdien af alle tildelte rettigheder og 
værdien af reserven med henblik på 
tilpasning til en ændring af beløbet i 
nævnte bilag II mellem to år. I visse 
medlemsstater, der i 2019 ikke har nået en 

(29) Artikel 30 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 fastsætter, at de årlige gradvise 
ændringer af værdien af de 
betalingsrettigheder, der tildeles fra 
reserven, fastlægges på grundlag af de 
årlige trin i det nationale loft, som angives i 
bilag II til nævnte forordning, hvormed en 
"flerårig" forvaltning af reserven afspejles. 
Disse bestemmelser bør tilpasses, så de 
afspejler, at det er muligt at ændre både 
værdien af alle tildelte rettigheder og 
værdien af reserven med henblik på 
tilpasning til en ændring af beløbet i 
nævnte bilag II mellem to år. I visse 
medlemsstater, der i 2019 ikke har nået en 
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fast sats, gennemføres intern konvergens 
på årsbasis. For kalenderårene 2020 og 
2021 er det kun værdien af 
betalingsrettighederne for det indeværende 
år, der skal fastsættes i tildelingsåret. 
Enhedsværdien af de rettigheder, der skal 
tildeles fra reserven i et givet år, skal 
beregnes efter eventuelle justeringer af 
reserven i overensstemmelse med artikel 
22, stk. 5, i nævnte forordning. I ethvert 
efterfølgende år bør værdien af de 
betalingsrettigheder, der tildeles fra 
reserven, justeres i overensstemmelse med 
artikel 22, stk. 5.

fast sats, gennemføres intern konvergens 
på årsbasis. For kalenderårene 2020 og 
2021 og i givet fald kalenderåret 2022 er 
det kun værdien af betalingsrettighederne 
for det indeværende år, der skal fastsættes i 
tildelingsåret. Enhedsværdien af de 
rettigheder, der skal tildeles fra reserven i 
et givet år, skal beregnes efter eventuelle 
justeringer af reserven i overensstemmelse 
med artikel 22, stk. 5, i nævnte forordning. 
I ethvert efterfølgende år bør værdien af de 
betalingsrettigheder, der tildeles fra 
reserven, justeres i overensstemmelse med 
artikel 22, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Artikel 36 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 fastsætter, at 
enkeltbetalingsordningen anvendes indtil 
den 31. december 2020. Forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik (EU) …/… [forordningen 
om strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] giver medlemsstaterne 
mulighed for at anvende grundlæggende 
indkomststøtte på de samme betingelser, 
dvs. uden tildeling af betalingsrettigheder 
på grundlag af historiske referencer. Derfor 
skal det tillades at forlænge den generelle 
arealbetalingsordning i 2021.

(30) Artikel 36 i forordning (EU) nr. 
1307/2013 fastsætter, at 
enkeltbetalingsordningen anvendes indtil 
den 31. december 2020. Forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik (EU) …/… [forordningen 
om strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] giver medlemsstaterne 
mulighed for at anvende grundlæggende 
indkomststøtte på de samme betingelser, 
dvs. uden tildeling af betalingsrettigheder 
på grundlag af historiske referencer. Derfor 
skal det tillades at forlænge den generelle 
arealbetalingsordning i 2021 og i givet fald 
2022.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Hvis et forslag til Rådets 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 og det 
tilhørende forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
[forordning om strategiske planer under 
den fælles landbrugspolitik] ikke er 
vedtaget og offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende inden den 
30. september 2020, bør 
overgangsperioden, som foreslås i denne 
forordning, og som udløber den 31. 
december 2021, forlænges med et år til 
den 31. december 2022. I så fald bør de 
modsvarende overgangsbestemmelser og 
betingelser, der gælder for den 
oprindelige overgangsperiode, fortsat 
finde anvendelse i den forlængede 
overgangsperiode, og budgetbevillingerne 
og de relevante tidsfrister bør tilpasses i 
henhold til dette.

Or. en

Begrundelse

Selv om ordføreren er varm tilhænger af den igangværende reform af den fælles 
landbrugspolitik, er hun opmærksom på, at det er en reel mulighed, at den nye fælles 
landbrugspolitik ikke bliver vedtaget tidsnok til, at medlemsstaterne har tid nok til at 
udarbejde deres nationale strategiske planer, og at Kommissionen kan godkende disse. Dette 
vil give alle involverede en tilstrækkelig garanti til, at de kan gå i gang med forberedelserne, 
allerede inden retsakten offentliggøres. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man kun sikre løbende 
støtte til landbrugerne ved at forlænge overgangsperioden med endnu et år.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Overskrift -I (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit -I
Overgangsperiode

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
Overgangsperiode

1. I denne forordning forstås ved 
"overgangsperiode" den periode, som 
indledes den 1. januar 2021, og som 
slutter den 31. december 2021.
2. Som en undtagelse fra denne 
artikels stk. 1 og kun i det tilfælde, at 
forslaget til Rådets forordning om den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2021-2027 og forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
regler for støtte til strategiske planer, der 
udarbejdes af medlemsstaterne under den 
fælles landbrugspolitik (strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik) og 
finansieres gennem Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) og 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
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Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013 ikke er 
blevet vedtaget og offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende senest den 
30. september 2020, forlænges 
overgangsperioden for denne forordning 
til den 31. december 2022.
Hvis overgangsperioden forlænges i 
henhold til første afsnit, finder de 
modsvarende overgangsbestemmelser og 
betingelser, der gælder for den 
oprindelige overgangsperiode i 
kalenderåret 2021, fortsat anvendelse i 
den forlængede overgangsperiode i 
kalenderåret 2022, og budgetbevillingerne 
og de gældende tidsfrister tilpasses i 
henhold til dette.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For programmer, der modtager støtte fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), 
kan medlemsstater, som på grund af 
manglende økonomiske midler er i risiko 
for ikke at kunne påtage sig nye retlige 
forpligtelser i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 1305/2013, forlænge 
den periode, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, til 

For programmer, der modtager støtte fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), 
kan medlemsstater, som på grund af 
manglende økonomiske midler er i risiko 
for ikke at kunne påtage sig nye retlige 
forpligtelser i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 1305/2013, forlænge 
den periode, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, til 
overgangsperioden som omhandlet i 
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den 31. december 2021. artikel -1 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der beslutter at udnytte 
muligheden i første afsnit, kan 
kompensere for enhver reduktion af de 
overordnede tildelinger i ELFUL for den 
næste periode af den flerårige finansielle 
ramme (FFR) med en tilsvarende 
forøgelse af deres nationale 
samfinansiering.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med videreførelsen af de nuværende regler for den fælles landbrugspolitik skal 
medlemsstaterne have mulighed for at øge deres samfinansiering. Kommissionens forslag om 
reduktioner i FFR for ELFUL er uacceptabelt. De nuværende 
landdistriktsudviklingsprogrammer skal videreføres uden nedskæringer for landbrugerne og 
støttemodtagerne. Dette ville give medlemsstaterne mulighed for som minimum at fastholde 
miljøforanstaltningerne på det nuværende niveau som foreslået af Kommissionen og giver 
både medlemsstaterne og landbrugerne mulighed for at tilpasse eller udvide deres 
programmer for at løse miljøudfordringerne.

Ændringsforslag 29

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

Medlemsstater, der beslutter at udnytte 
muligheden i første afsnit af dette stykke, 
kan udvide anvendelsesområdet for deres 
foranstaltninger inden for landbrug, miljø 
og klima som omhandlet i artikel 59, stk. 
6, i forordning (EU) nr. 1305/2013

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne får mulighed for at udvide anvendelsesområdet for deres landbrugs-, miljø- 
og klimaforanstaltninger som led i deres landdistriktsudviklingsprogram i 
overgangsperioden. I lyset heraf er det vigtigt for den effektive gennemførelse af 
foranstaltningerne i overgangsperioden at sikre finansiering af den anden søjle og give 
medlemsstaterne mulighed for at øge deres nationale samfinansiering.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af 
muligheden i første afsnit, meddeler 
Kommissionen deres beslutning senest 10 
dage efter denne forordnings ikrafttræden. 
Hvis en medlemsstat har fremlagt et sæt 
regionale programmer i overensstemmelse 
med artikel 6 i forordning (EU) nr. 
1305/2013, skal meddelelsen også 
indeholde oplysning om, hvilke af de 
regionale programmer, der skal forlænges, 
og om den tilhørende budgetbevilling 
inden for den årlige fordeling for 2021 som 
fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 
1305/2013.

Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af 
muligheden i første afsnit, meddeler 
Kommissionen deres beslutning senest 10 
dage efter denne forordnings ikrafttræden. 
Hvis en medlemsstat har fremlagt et sæt 
regionale programmer i overensstemmelse 
med artikel 6 i forordning (EU) nr. 
1305/2013, skal meddelelsen også 
indeholde oplysning om, hvilke af de 
regionale programmer, der skal forlænges, 
og om den tilhørende budgetbevilling 
inden for den årlige fordeling for 2021 og, 
hvor artikel -1, stk. 2, i denne forordning 
finder anvendelse, for 2022 som fastsat i 
bilag I til forordning (EU) nr. 1305/2013.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder, at en 
forlængelse af den i første afsnit 
omhandlede periode ikke er begrundet, 
underretter den medlemsstaten herom 
senest 6 uger efter modtagelsen af den 
meddelelse, der er omhandlet i andet afsnit.

Hvis Kommissionen finder, at en 
forlængelse af den i første afsnit 
omhandlede periode ikke er begrundet, 
underretter den medlemsstaten herom 
senest fire uger efter modtagelsen af den 
meddelelse, der er omhandlet i andet afsnit. 
Kommissionen giver den pågældende 
medlemsstat en begrundelse for afslaget 
på anmodningen om forlængelsen, om 
muligt med specifikke anbefalinger til, 
hvordan meddelelsen kan forbedres, for at 
den kan finde anvendelse. Den 
pågældende medlemsstat kan inden for 
fire uger efter have modtaget sådanne 
anbefalinger fra Kommissionen indgive 
en ajourført meddelelse med en forklaring 
af, hvordan den vil gennemføre 
Kommissionens anbefalinger om 
anvendelsen af forlængelsen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør give en tilstrækkelig begrundelse for sin beslutning om at afvise 
forlængelsen af programmer, hvilket vil bidrage til at garantere retssikkerheden og 
kontinuiteten af foranstaltningerne over for landbrugerne rettidigt. Rettidig og detaljeret 
vejledning til medlemsstaterne er vigtigt for at undgå enhver trussel mod stabiliteten i 
landbrugssektoren.
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Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen i andet afsnit berører ikke 
forpligtelsen til at indgive en anmodning 
om ændring af et program for udvikling af 
landdistrikterne for 2021 som omhandlet i 
artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 
nr. 1305/2013. En sådan ændring skal have 
til formål at opretholde som minimum det 
samme samlede niveau for ELFUL-
udgifterne for de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 59, stk. 6, i nævnte 
forordning.

Meddelelsen i andet afsnit berører ikke 
forpligtelsen til at indgive en anmodning 
om ændring af et program for udvikling af 
landdistrikterne for 2021 og, hvor artikel -
1, stk. 2, i denne forordning finder 
anvendelse, for 2022 som omhandlet i 
artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 
nr. 1305/2013. En sådan ændring skal have 
til formål at opretholde som minimum det 
samme samlede niveau for ELFUL-
udgifterne for de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 59, stk. 6, i nævnte 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For medlemsstater, der beslutter ikke at 
gøre brug af muligheden i stk. 1, finder 
artikel [8] i forordning (EU) 
…/…[forordningen om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2021-
2027] anvendelse på den uudnyttede 
tildeling for 2021 som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. 1305/2013.

For medlemsstater, der beslutter ikke at 
gøre brug af muligheden i stk. 1, finder 
artikel [8] i forordning (EU) 
…/…[forordningen om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2021-
2027] anvendelse på den uudnyttede 
tildeling for 2021 og, hvor artikel -1, stk. 
2, i denne forordning finder anvendelse, 
for 2022 som fastsat i bilag I til forordning 
(EU) nr. 1305/2013.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter kun at gøre 
brug af den i stk. 1 omhandlede mulighed i 
forbindelse med bestemte regionale 
programmer, er den tildeling, der er nævnt 
i nærværende stykkes første afsnit, det 
beløb, der er angivet for den pågældende 
medlemsstat for 2021 i bilag I til 
forordning (EU) nr. 1305/2013 fratrukket 
de budgettildelinger, der er anmeldt i 
henhold til stk. 2, første afsnit, for de 
regionale programmer, som forlænges.

Hvis en medlemsstat beslutter kun at gøre 
brug af den i stk. 1 omhandlede mulighed i 
forbindelse med bestemte regionale 
programmer, er den tildeling, der er nævnt 
i nærværende stykkes første afsnit, det 
beløb, der er angivet for den pågældende 
medlemsstat for 2021 og, hvor artikel -1, 
stk. 2, i denne forordning finder 
anvendelse, for 2022 i bilag I til 
forordning (EU) nr. 1305/2013 fratrukket 
de budgettildelinger, der er anmeldt i 
henhold til stk. 2, første afsnit, for de 
regionale programmer, som forlænges.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For programmer, for hvilke 
medlemsstaterne beslutter af forlænge 

2. For programmer, for hvilke 
medlemsstaterne beslutter af forlænge 
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perioden 2014-2020 i overensstemmelse 
med artikel 1, stk. 1, i nærværende 
forordning, forlænges henvisningerne til 
perioder eller frister i artikel 50, stk. 1, 
artikel 51, stk. 1, artikel 57, stk. 2, artikel 
65, stk. 2 og 4, og artikel 76, første afsnit, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013 med et år.

perioden 2014-2020 i overensstemmelse 
med artikel 1, stk. 1, i nærværende 
forordning, forlænges henvisningerne til 
perioder eller frister i artikel 50, stk. 1, 
artikel 51, stk. 1, artikel 57, stk. 2, artikel 
65, stk. 2 og 4, og artikel 76, første afsnit, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013 med 
varigheden af overgangsperioden, jf. 
artikel -1 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat beslutter at 
forlænge perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i 
denne forordning, bliver den 
partnerskabsaftale, der er indgået for 
perioden 1. januar 2014-31. december 2020 
i overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 1303/2013, fortsat anvendt af 
medlemsstaten og Kommissionen som et 
strategisk ved gennemførelsen af støtte 
ydet via ELFUL for 2021.

3. Hvis en medlemsstat beslutter at 
forlænge perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i 
denne forordning, bliver den 
partnerskabsaftale, der er indgået for 
perioden 1. januar 2014-31. december 2020 
i overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 1303/2013, fortsat anvendt af 
medlemsstaten og Kommissionen som et 
strategisk ved gennemførelsen af støtte 
ydet via ELFUL i overgangsperioden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigelse for visse typer udgifter i 
2021

Støtteberettigelse for visse typer udgifter i 
overgangsperioden

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører artikel 65, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 2, 
stk. 2, i nærværende forordning og artikel 
38 i forordning (EU) nr. 1306/2013, 
kommer de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1310/2013 og i artikel 16 i delegeret 
forordning (EU) nr. 807/2014, i betragtning 
til et bidrag fra ELFUL fra tildelingen i 
2021, for så vidt angår programmer, der 
modtager støtte fra ELFUL, for hvilke 
medlemsstaterne beslutter at forlænge 
perioden 2014-2020 i henhold til artikel 1, 
stk. 1, i denne forordning, forudsat at 
følgende betingelser er opfyldt:

Uden at det berører artikel 65, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 2, 
stk. 2, i nærværende forordning og artikel 
38 i forordning (EU) nr. 1306/2013, 
kommer de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1310/2013 og i artikel 16 i delegeret 
forordning (EU) nr. 807/2014, i betragtning 
til et bidrag fra ELFUL fra tildelingerne i 
overgangsperioden, for så vidt angår 
programmer, der modtager støtte fra 
ELFUL, for hvilke medlemsstaterne 
beslutter at forlænge perioden 2014-2020 i 
henhold til artikel 1, stk. 1, i denne 
forordning, forudsat at følgende betingelser 
er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
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overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifterne er fastsat i de 
pågældende program for udvikling af 
landdistrikterne for 2021

a) udgifterne er fastsat i de 
pågældende program for udvikling af 
landdistrikterne for årene, der er omfattet 
af overgangsperioden

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Afsnit I – kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af artikel 25-28 i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] for programmeringsåret 
2021

Anvendelse af artikel 25-28 i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] for programmeringsåret 
2021 og i givet fald 2022

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifter vedrørende retlige 
forpligtelser over for støttemodtagere, der 
er afholdt inden for rammerne af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
23, 39 og 43 i Rådets forordning (EF) nr. 
1698/200519, og som modtager støtte i 
medfør af forordning (EU) nr. 1305/2013, 
kommer fortsat i betragtning til et bidrag 
fra ELFUL i perioden 2022-2027, der er 
omfattet af den strategiske plan under den 
fælles landbrugspolitik, forudsat at 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Udgifter vedrørende retlige 
forpligtelser over for støttemodtagere, der 
er afholdt inden for rammerne af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
23, 39 og 43 i Rådets forordning (EF) nr. 
1698/200519, og som modtager støtte i 
medfør af forordning (EU) nr. 1305/2013, 
kommer fortsat i betragtning til et bidrag 
fra ELFUL i perioden 2022-2027 eller, når 
artikel -1, stk. 2, i denne forordning finder 
anvendelse, 2023-2027, der er omfattet af 
den strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 
20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 
21.10.2005, s. 1).

19 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 
20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 
21.10.2005, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifterne er fastsat i den 
pågældende strategiske plan under den 
fælles landbrugspolitik for perioden 2022-

a) udgifterne er fastsat i den 
pågældende strategiske plan under den 
fælles landbrugspolitik for perioden 2022-
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2027 i henhold til forordning (EU) 
[forordningen om strategiske planer under 
den fælles landbrugspolitik] og er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[den horisontale forordning]

2027 eller, når artikel -1, stk. 2, i denne 
forordning finder anvendelse, 2023-2027, 
i henhold til forordning (EU) [forordningen 
om strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] og er i overensstemmelse 
med forordning (EU) [den horisontale 
forordning]

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifter vedrørende retlige 
forpligtelser over for støttemodtagere, der 
er afholdt inden for rammerne af de 
flerårige foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 28, 29, 33 og 34 i forordning (EU) 
nr. 1305/2013, og udgifter vedrørende 
retlige forpligtelser for en periode, der 
strækker sig efter den 1. januar 2024, eller 
efter den 1. januar 2025 i medlemsstater, 
som har besluttet at forlænge perioden 
2014-2020 i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 1, i denne forordning, og som er 
afholdt i henhold til artikel 14-18, artikel 
19, stk. 1, litra a) og b), artikel 20, artikel 
22-27, 35, 38, 39 og 39a i forordning (EU) 
nr. 1305/2013 og artikel 35 i forordning 
(EU) nr. 1303/2013, kommer i perioden 
2022-2027 af den strategiske plan under 
den fælles landbrugspolitik i betragtning til 
et bidrag fra ELFUL, forudsat at følgende 
betingelser er overholdt:

2. Udgifter vedrørende retlige 
forpligtelser over for støttemodtagere, der 
er afholdt inden for rammerne af de 
flerårige foranstaltninger, der er omhandlet 
i artikel 28, 29, 33 og 34 i forordning (EU) 
nr. 1305/2013, og udgifter vedrørende 
retlige forpligtelser for en periode, der 
strækker sig efter den 1. januar 2024, eller 
efter den 1. januar 2025 i medlemsstater, 
som har besluttet at forlænge perioden 
2014-2020 i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 1, i denne forordning, og som er 
afholdt i henhold til artikel 14-18, artikel 
19, stk. 1, litra a) og b), artikel 20, artikel 
22-27, 35, 38, 39 og 39a i forordning (EU) 
nr. 1305/2013 og artikel 35 i forordning 
(EU) nr. 1303/2013, kommer i perioden 
2022-2027 eller, når artikel -1, stk. 2, i 
denne forordning finder anvendelse, 
2023-2027, af den strategiske plan under 
den fælles landbrugspolitik i betragtning til 
et bidrag fra ELFUL, forudsat at følgende 
betingelser er overholdt:
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifterne er fastsat i den 
respektive strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik for 2022-2027 i henhold 
til forordning (EU) [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] og er i overensstemmelse 
med forordning (EU) [den horisontale 
forordning]

a) udgifterne er fastsat i den 
respektive strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik for 2022-2027 eller, når 
artikel -1, stk. 2, i denne forordning finder 
anvendelse, 2023-2027, i henhold til 
forordning (EU) [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] og er i overensstemmelse 
med forordning (EU) [den horisontale 
forordning]

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De arbejdsprogrammer til støtte for 
olivenolie- og spiseolivensektoren, der er 
omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. 
1308/2013, som er udarbejdet for perioden 
1. april 2018-31. marts 2021, forlænges til 

1. De arbejdsprogrammer til støtte for 
olivenolie- og spiseolivensektoren, der er 
omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) nr. 
1308/2013, som er udarbejdet for perioden 
1. april 2018-31. marts 2021, forlænges til 
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den 31. december 2021. De pågældende 
producentorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til artikel 152 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013, de pågældende 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til artikel 156 i nævnte forordning, 
og de pågældende brancheorganisationer, 
der er anerkendt i henhold til artikel 157 i 
nævnte forordning, ændrer deres 
arbejdsprogrammer på baggrund af denne 
forlængelse. De ændrede 
arbejdsprogrammer meddeles 
Kommissionen senest den 31. december 
2020.

overgangsperiodens udløb. De 
pågældende producentorganisationer, der 
er anerkendt i henhold til artikel 152 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013, de 
pågældende sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til artikel 156 i nævnte forordning, 
og de pågældende brancheorganisationer, 
der er anerkendt i henhold til artikel 157 i 
nævnte forordning, ændrer deres 
arbejdsprogrammer på baggrund af denne 
forlængelse. De ændrede 
arbejdsprogrammer meddeles 
Kommissionen senest den 31. december 
2020 eller, når artikel -1, stk. 2, i denne 
forordning finder anvendelse, senest den 
31. december 2021.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 2 - afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendte producentorganisationer i 
frugt- og grøntsagssektoren, der har et 
driftsprogram som omhandlet i artikel 33 i 
forordning (EU) nr. 1308/201, der er 
godkendt af en medlemsstat for en periode, 
der strækker sig ud over den 31. december 
2021, indgiver senest den 15. september 
2021 en anmodning til den pågældende 
medlemsstat om, at dets driftsprogram:

Anerkendte producentorganisationer i 
frugt- og grøntsagssektoren, der har et 
driftsprogram som omhandlet i artikel 33 i 
forordning (EU) nr. 1308/201, der er 
godkendt af en medlemsstat for en periode, 
der strækker sig ud over 
overgangsperiodens udløb, kan indgive en 
anmodning til den pågældende 
medlemsstat om, at dets driftsprogram:

Or. en
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Begrundelse

Producentorganisationerne i frugt- og grøntsagssektoren, som gennemfører et driftsprogram, 
der udløber efter den 31. december 2021, bør ligeledes have mulighed for at vælge enten at 
ændre eller udskifte deres respektive programmer for at overholde den nye forordning om 
strategiske planer eller lade dem køre uændret videre, indtil de udløber.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en anerkendt producentorganisation 
ikke indgiver en sådan anmodning senest 
den 15. september 2021, ophører det i 
medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013 
godkendte driftsprogram den 31. december 
2021.

Hvis en anerkendt producentorganisation 
ikke indgiver en sådan anmodning, gælder 
stk. 6 for dens driftsprogram indtil dette 
programs afslutning. 

Or. en

Begrundelse

Producentorganisationerne i frugt- og grøntsagssektoren, som gennemfører et driftsprogram, 
der udløber efter den 31. december 2021, bør ligeledes have mulighed for at vælge enten at 
ændre eller udskifte deres respektive programmer for at overholde den nye forordning om 
strategiske planer eller lade dem køre uændret videre, indtil de udløber.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De støtteprogrammer for 
vinsektoren, der er omhandlet i artikel 40 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013, ophører 
den 15. oktober 2023. Artikel 39-54 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013 finder 
fortsat anvendelse efter den 31. december 
2021 for afholdte udgifter og gennemførte 
betalinger for operationer, der er 
gennemført i henhold til nævnte forordning 

3. De støtteprogrammer for 
vinsektoren, der er omhandlet i artikel 40 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013, ophører 
den 15. oktober 2023. Artikel 39-54 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013 finder 
fortsat anvendelse efter 
overgangsperiodens udløb for afholdte 
udgifter og gennemførte betalinger for 
operationer, der er gennemført i henhold til 
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før den 16. oktober 2023 inden for 
rammerne af den støtteordning, der er 
omhandlet i artikel 39-52 i nævnte 
forordning.

nævnte forordning før den 16. oktober 
2023 inden for rammerne af den 
støtteordning, der er omhandlet i artikel 39-
52 i nævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De nationale programmer for 
biavlssektoren, der er omhandlet i artikel 
55 i forordning (EU) nr. 1308/2013, 
udløber den 31. juli 2022. Artikel 55, 56 og 
57 i forordning (EU) nr. 1308/2013 finder 
fortsat anvendelse efter den 31. december 
2021, hvad angår afholdte udgifter og 
gennemførte betalinger for operationer, der 
er gennemført i henhold til nævnte 
forordning før den 1. august 2022 inden for 
rammerne af den støtteordning, der er 
omhandlet i artikel 55 i nævnte forordning.

4. De nationale programmer for 
biavlssektoren, der er omhandlet i artikel 
55 i forordning (EU) nr. 1308/2013, 
udløber den 31. juli 2022. Artikel 55, 56 og 
57 i forordning (EU) nr. 1308/2013 finder 
fortsat anvendelse efter 
overgangsperiodens udløb, hvad angår 
afholdte udgifter og gennemførte 
betalinger for operationer, der er 
gennemført i henhold til nævnte forordning 
før den 1. august 2022 eller, når artikel -1, 
stk. 2, i denne forordning finder 
anvendelse, før den 1. august 2023, inden 
for rammerne af den støtteordning, der er 
omhandlet i artikel 55 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på de støtteordninger, 
der er omhandlet i stk. 3 og 4, finder artikel 
7, stk. 3, artikel 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99, 100, artikel 
102, stk. 2, artikel 110 og 111 i forordning 
(EU) nr. 1306/2013 og de relevante 
bestemmelser i delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, som vedrører 
disse artikler, fortsat anvendelse efter den 
31. december 2021, for så vidt angår 
afholdte udgifter og gennemførte 
betalinger for operationer, der gennemføres 
i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013 
efter nævnte dato og til og med, at de 
nævnte støtteordninger i stk. 3 og 4 
udløber.

6. Med henblik på de støtteordninger, 
der er omhandlet i stk. 3 og 4, finder artikel 
7, stk. 3, artikel 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99, 100, artikel 
102, stk. 2, artikel 110 og 111 i forordning 
(EU) nr. 1306/2013 og de relevante 
bestemmelser i delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, som vedrører 
disse artikler, fortsat anvendelse efter 
overgangsperiodens udløb, for så vidt 
angår afholdte udgifter og gennemførte 
betalinger for operationer, der gennemføres 
i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013 
efter nævnte dato og til og med, at de 
nævnte støtteordninger i stk. 3 og 4 
udløber.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Artikel 28 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye forpligtelser, der indgås fra 2021, 
fastsætter medlemsstaterne en kortere 
periode på et til tre år i deres programmer 
for udvikling af landdistrikterne. Hvis 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
første afsnit fastsætter en årlig forlængelse 

For nye forpligtelser, der indgås fra starten 
af overgangsperioden, jf. artikel -1 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) .../2020 
[overgangsforordningen], fastsætter 
medlemsstaterne en kortere periode på et 
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af forpligtelserne efter afslutningen af den 
indledende periode, overstiger varigheden 
af forlængelsen fra 2021 ikke et år. Fra og 
med 2021 fastsætter medlemsstaterne for 
nye forpligtelser, som følger direkte efter 
en forpligtelse, der er blevet varetaget i den 
indledende periode, en periode på et år i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne."

til tre år i deres programmer for udvikling 
af landdistrikterne. Hvis medlemsstaterne i 
overensstemmelse med første afsnit 
fastsætter en årlig forlængelse af 
forpligtelserne efter afslutningen af den 
indledende periode, overstiger varigheden 
af forlængelsen fra starten af 
overgangsperioden ikke et år. Når det er 
nødvendigt for at opnå eller fastholde de 
ønskede miljøfordele, kan 
medlemsstaterne imidlertid bestemme, at 
denne forlængelse kan være længere end 
et år, når der er tale om foranstaltninger, 
der bidrager til gennemførelsen af direktiv 
92/43/EØF, 2009/147/EF eller 
2000/60/EF eller forordning (EU) 
2018/842 under hensyntagen til, at disse 
foranstaltninger vil skulle tilpasses i 
forbindelse med udarbejdelsen og 
indholdet af den strategiske plan under 
den fælles landbrugspolitik. Fra og med 
starten af overgangsperioden fastsætter 
medlemsstaterne for nye forpligtelser, som 
følger direkte efter en forpligtelse, der er 
blevet varetaget i den indledende periode, 
en periode på et år i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne."

Or. en

Begrundelse

En begrænsning på højst tre år for nye forpligtelser indgået i 2021 kan anses for 
hensigtsmæssig for de fleste foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter. På den 
anden side er landbrugs-, miljø- og klimaforanstaltninger under artikel 28, stk. 5, i 1305/2013 
særdeles afhængige af muligheden for at stille langsigtede forpligtelser til rådighed for at yde 
kompensation til støttemodtagerne for vedligeholdelse af jorden i henhold til ovennævnte 
retsakter. Derfor bør grænsen på tre år ikke gælde for disse foranstaltninger på den 
betingelse, at de integreres i den nye ramme for strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye forpligtelser, der indgås fra 2021, 
fastsætter medlemsstaterne en kortere 
periode på et til tre år i deres programmer 
for udvikling af landdistrikterne. Hvis 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
første afsnit fastsætter en årlig forlængelse 
for vedligeholdelse af økologisk landbrug 
efter afslutningen af den indledende 
periode, overstiger varigheden af 
forlængelsen fra 2021 ikke et år. Fra og 
med 2021 fastsætter medlemsstaterne for 
nye forpligtelser, som vedrører 
vedligeholdelse, der følger direkte efter 
den forpligtelse, der er varetaget i den 
indledende periode, en periode på et år i 
deres programmer til udvikling af 
landdistrikterne."

For nye forpligtelser, der indgås fra starten 
af overgangsperioden, jf. artikel -1 i 
forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen], fastsætter 
medlemsstaterne en kortere periode på et 
til tre år i deres programmer for udvikling 
af landdistrikterne. Hvis medlemsstaterne i 
overensstemmelse med første afsnit 
fastsætter en årlig forlængelse for 
vedligeholdelse af økologisk landbrug efter 
afslutningen af den indledende periode, 
overstiger varigheden af forlængelsen fra 
starten af overgangsperioden ikke et år. 
Fra og med starten af overgangsperioden 
fastsætter medlemsstaterne for nye 
forpligtelser, som vedrører vedligeholdelse, 
der følger direkte efter den forpligtelse, der 
er varetaget i den indledende periode, en 
periode på et år i deres programmer til 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye forpligtelser, der indgås fra 2021, 
fastsætter medlemsstaterne en kortere 
periode på et til tre år i deres programmer 
for udvikling af landdistrikterne. Hvis 
medlemsstaterne fastsætter en årlig 
forlængelse af forpligtelserne efter 

For nye forpligtelser, der indgås fra starten 
af overgangsperioden, fastsætter 
medlemsstaterne en kortere periode på et 
til tre år i deres programmer for udvikling 
af landdistrikterne. Hvis medlemsstaterne 
fastsætter en årlig forlængelse af 
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afslutningen af den indledende periode i 
overensstemmelse med første afsnit kan 
varigheden af forlængelsen fra og med 
2021 ikke overstige et år.

forpligtelserne efter afslutningen af den 
indledende periode i overensstemmelse 
med første afsnit, kan varigheden af 
forlængelsen fra og med starten af 
overgangsperioden ikke overstige et år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I artikel 51, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
 "Hvis en medlemsstat beslutter at udnytte 
muligheden i artikel 1, stk. 1, i forordning 
(EU) .../... (overgangsforordningen), kan 
denne medlemsstat beslutte at forhøje 
grænsen på 4 %, der henvises til i dette 
stykke, til op til 6 % i overgangsperiodens 
varighed. Størrelsen af en sådan 
forhøjelse kompenseres med en lavere 
procentdel af teknisk bistand i årene 
2022-2027 eller, når artikel -1, stk. 2, i 
ovennævnte forordning finder 
anvendelse, i årene 2023-2027."

Or. en

Begrundelse

Arten af de foreslåede ændringer i reformen af den fælles landbrugspolitik vil kræve 
omfattende planlægning og engagement fra landbrugssektoren og de nationale myndigheder i 
gennemførelsen og opfyldelsen af reformens mål og ambitioner. Hvis medlemsstaterne får lov 
til at anvende en større procentdel af midlerne, der er afsat til teknisk bistand i 
overgangsperioden, vil det hjælpe dem med at udvikle de værktøjer og foranstaltninger, der 
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kræves for at nå målene. Der bør kompenseres for den større mængde teknisk bistand efter 
overgangsperioden, og den skal derfor ikke pålægges landbrugerne.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører stk. 5, 6 og 7, beløber 
Unionens samlede støtte til udvikling af 
landdistrikterne i henhold til denne 
forordning for perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2021 sig til højst 
11 258 707 816 EUR i løbende priser i 
overensstemmelse med den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027.

Uden at det berører stk. 5, 6 og 7, beløber 
Unionens samlede støtte til udvikling af 
landdistrikterne i henhold til denne 
forordning for perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2021 og, når 
artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] finder 
anvendelse, fra den 1. januar 2022 til den 
31. december 2022, sig til højst 
11 258 707 816 EUR i løbende priser i 
overensstemmelse med den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2021-2027.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For 2021 fastsættes reserven til 400 mio. 
EUR (i 2011-priser) og medtages under 
udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle 
ramme som fastsat i bilaget til Rådets 

For hvert år i den i artikel -1 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
.../... omhandlede overgangsperiode 
[overgangsforordningen] fastsættes 
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forordning (EU) 
[xxxx/xxxx]*[forordningen om den 
flerårige finansielle ramme].

reserven til 400 mio. EUR (i 2011-priser) 
og medtages under udgiftsområde 3 i den 
flerårige finansielle ramme som fastsat i 
bilaget til Rådets forordning (EU) 
[xxxx/xxxx]*[forordningen om den 
flerårige finansielle ramme].

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1306/2013
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For programmer, for hvilke 
medlemsstaterne beslutter at forlænge 
perioden 2014-2020 i overensstemmelse 
med artikel 1, stk. 1, i forordning (EU) 
[XXXX/XXXX] [denne forordning], 
udbetales der ingen forfinansieringsbeløb 
for tildelingen for 2021.

5. For programmer, for hvilke 
medlemsstaterne beslutter at forlænge 
perioden 2014-2020 i overensstemmelse 
med artikel 1, stk. 1, i forordning (EU) 
[XXXX/XXXX] [denne forordning], 
udbetales der ingen forfinansieringsbeløb 
for tildelingerne i overgangsperioden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 11 – stk. 6 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår året 2021, meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen de 
beslutninger, der er truffet i henhold til 
denne artikel, og det anslåede resultat af 
nedsættelser senest den 1. august 2020.

For hvert år i den i artikel -1 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
.../2020 omhandlede overgangsperiode 
[overgangsforordningen], meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen de 
beslutninger, der er truffet i henhold til 
denne artikel, og det anslåede resultat af 
nedsættelser senest den 1. august i det 
foregående år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:
"Når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, kan medlemsstaterne senest 
den 1. august 2020 beslutte at stille op til 
15 % af deres årlige nationale lofter for 
kalenderåret 2022, jf. bilag II til denne 
forordning, til rådighed som supplerende 
støtte, som finansieres med midler fra 
ELFUL i regnskabsåret 2023. Som følge 
heraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til direkte betalinger. 
Denne beslutning meddeles 
Kommissionen senest den 1. august 2020 
og angiver den valgte procentsats."

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:
"Når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, kan de medlemsstater, der 
ikke træffer den i denne artikels stk. 1 
omhandlede beslutning for regnskabsåret 
2023, senest den 1. august 2020 beslutte at 
stille op til 15 % til rådighed for direkte 
betalinger, eller for Bulgariens, Estlands, 
Spaniens, Letlands, Litauens, Polens, 
Portugals, Rumæniens, Slovakiets, 
Finlands og Sveriges vedkommende op til 
25 % af det beløb, der afsættes til støtte, 
som finansieres med midler fra ELFUL i 
regnskabsåret 2023 i henhold til EU-
lovgivning, som vedtages efter vedtagelsen 
af Rådets forordning (EU) [xxxx/xxxx] 
[den flerårige finansielle ramme]. Det 
tilsvarende beløb vil som følge heraf ikke 
længere være til rådighed til støtte, der 
finansieres med midler fra ELFUL. 
Denne beslutning meddeles 
Kommissionen senest den 1. august 2021 
og angiver den valgte procentsats."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 15a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser for kalenderåret 2021 Meddelelser for kalenderår i 
overgangsperioden

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 15a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret 2021 meddeler 
medlemsstaterne de procentdele af det 
årlige nationale loft, der er omhandlet i 
artikel 22, stk. 2, artikel 42, stk. 1, artikel 
49, stk. 1, artikel 51, stk. 1, og artikel 53, 
stk. 6, senest den 1. august 2020.

For hvert kalenderår i overgangsperioden 
meddeler medlemsstaterne de procentdele 
af det årlige nationale loft, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 2, artikel 42, 
stk. 1, artikel 49, stk. 1, artikel 51, stk. 1, 
og artikel 53, stk. 6, senest den 1. august i 
det foregående år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret 2021 gælder det, at hvis 
det loft for en medlemsstat, som 
Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 
1, er forskelligt fra det foregående års loft 
som følge af en ændring af det beløb, der 
er fastsat i bilag II, eller som følge af en 
beslutning truffet af den pågældende 
medlemsstat i henhold til denne artikels 
stk. 3, artikel 14, stk. 1 eller 2, artikel 42, 
stk. 1, artikel 49, stk. 1, artikel 51, stk. 1, 
eller artikel 53, foretager den pågældende 
medlemsstat en lineær nedsættelse eller 
forhøjelse af værdien af alle 
betalingsrettighederne og/eller nedsætter 
eller forhøjer den nationale reserve eller de 
regionale reserver for at sikre 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
4.

For hvert kalenderår i overgangsperioden 
gælder det, at hvis det loft for en 
medlemsstat, som Kommissionen har 
fastsat i henhold til stk. 1, er forskelligt fra 
det foregående års loft som følge af en 
ændring af det beløb, der er fastsat i bilag 
II, eller som følge af en beslutning truffet 
af den pågældende medlemsstat i henhold 
til denne artikels stk. 3, artikel 14, stk. 1 
eller 2, artikel 42, stk. 1, artikel 49, stk. 1, 
artikel 51, stk. 1, eller artikel 53, foretager 
den pågældende medlemsstat en lineær 
nedsættelse eller forhøjelse af værdien af 
alle betalingsrettighederne og/eller 
nedsætter eller forhøjer den nationale 
reserve eller de regionale reserver for at 
sikre overensstemmelse med denne artikels 
stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kalenderåret 2021 underretter 
medlemsstater, der anvender stk. 1, første 

For hvert kalenderår i overgangsperioden 
underretter medlemsstater, der anvender 
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afsnit, Kommissionen senest den 1. august 
2020 om de beslutninger, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3.

stk. 1, første afsnit, Kommissionen senest 
den 1. august i det foregående år om de 
beslutninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – stk. 11 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anvendelsen af den justering, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 5, kan 
medlemsstater, der har gjort brug af 
undtagelsen i stk. 4 i denne artikel, 
beslutte, at betalingsrettigheder, som 
landbrugerne råder over den 31. december 
2019, og som har en værdi, der er lavere 
end den nationale eller regionale 
enhedsværdi for året 2020, beregnet i 
henhold til andet afsnit i dette stykke, få 
deres enhedsværdi forhøjet til den 
nationale eller regionale enhedsværdi i 
2020. Forhøjelsen beregnes ved anvendelse 
af følgende betingelser:

Efter anvendelsen af den justering, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 5, kan 
medlemsstater, der har gjort brug af 
undtagelsen i stk. 4 i denne artikel, 
beslutte, at betalingsrettigheder, som 
landbrugerne råder over den 31. december 
2019 og, hvor artikel -1, stk. 2, i 
forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] finder 
anvendelse, den 31. december 2020, og 
som har en værdi, der er lavere end den 
nationale eller regionale enhedsværdi for 
det efterfølgende år i overgangsperioden 
beregnet i henhold til andet afsnit i dette 
stykke, få deres enhedsværdi forhøjet til 
den nationale eller regionale enhedsværdi i 
det modsvarende år. Forhøjelsen beregnes 
ved anvendelse af følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – stk. 11 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at finansiere forhøjelsen 
nedsættes alle eller en del af de 
betalingsrettigheder (ejet eller forpagtet), 
som landbrugerne råder over den 31. 
december 2019, og som har en værdi, der 
er højere end den nationale eller regionale 
enhedsværdi i 2020, beregnet i henhold til 
andet afsnit. Denne nedsættelse finder 
anvendelse på forskellen mellem værdien 
af disse rettigheder og den nationale eller 
regionale enhedsværdi i 2020. 
Anvendelsen af denne nedsættelse baseres 
på objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, hvilket kan omfatte fastsættelse af 
et maksimum for nedsættelsen.

b) for at finansiere forhøjelsen 
nedsættes alle eller en del af de 
betalingsrettigheder (ejet eller forpagtet), 
som landbrugerne råder over den 31. 
december 2019 og, hvor artikel -1, stk. 2, i 
forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] finder 
anvendelse, den 31. december 2020, og 
som har en værdi, der er højere end den 
nationale eller regionale enhedsværdi i det 
efterfølgende år i overgangsperioden 
beregnet i henhold til andet afsnit. Denne 
nedsættelse finder anvendelse på forskellen 
mellem værdien af disse rettigheder og den 
nationale eller regionale enhedsværdi i det 
pågældende år. Anvendelsen af denne 
nedsættelse baseres på objektive og 
ikkediskriminerende kriterier, hvilket kan 
omfatte fastsættelse af et maksimum for 
nedsættelsen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – stk. 11 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale eller regionale enhedsværdi 
for 2020 som omhandlet i første afsnit 
beregnes ved at dividere det nationale eller 
regionale loft for grundbetalingsordningen, 
der er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 22, stk. 1, eller artikel 23, stk. 2, for 
2020 med undtagelse af beløbet for de(n) 
nationale eller regionale reserve(r), med 
antallet af betalingsrettigheder (ejet eller 
forpagtet), som landbrugerne råder over 
den 31. december 2019.

Den nationale eller regionale enhedsværdi 
for årene i overgangsperioden som 
omhandlet i første afsnit beregnes ved at 
dividere det nationale eller regionale loft 
for grundbetalingsordningen, der er fastsat 
i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, 
eller artikel 23, stk. 2, for det pågældende 
år med undtagelse af beløbet for de(n) 
nationale eller regionale reserve(r), med 
antallet af betalingsrettigheder (ejet eller 
forpagtet), som landbrugerne råder over 
den 31. december i det foregående år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. For kalenderåret 2021 kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
yderligere intern konvergens gennem 
anvendelse af stk. 11 på det pågældende år.

12. For kalenderårene i 
overgangsperioden kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende yderligere intern 
konvergens gennem anvendelse af stk. 11 
på det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, meddeler medlemsstaterne for 
kalenderåret 2022 alle afgørelser som 
omhandlet i artikel 25, stk. 12, i denne 
forordning senest den 1. august 2021.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 30 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For tildelinger fra reserven i 2021 justeres 
det beløb til reserven, som skal udelukkes i 
overensstemmelse med andet afsnit, i 
overensstemmelse med artikel 22, stk. 5, 
andet afsnit. For tildelinger fra reserven i 
2021 finder tredje afsnit i dette stykke ikke 
anvendelse.

For tildelinger fra reserven i 2021 og, hvor 
artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] finder 
anvendelse, for tildelinger fra reserven i 
2022, justeres det beløb til reserven, som 
skal udelukkes i overensstemmelse med 
andet afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 22, stk. 5, andet afsnit. For 
tildelinger fra reserven i 2021 og, hvor 
artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] finder 
anvendelse, for tildelinger fra reserven i 
2022, finder tredje afsnit i dette stykke ikke 
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anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at forlænge anvendelsesperioden for 
overgangsforordningen til to år, hvis reformen af den fælles landbrugspolitik ikke vedtages i 
tide.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 37, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:
"Medlemsstater, der yder national 
overgangsstøtte i 2020, kan fortsætte 
hermed frem til udgangen af den i artikel 
-1 i forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] omhandlede 
overgangsperiode ."

Or. en

Begrundelse

Hvis disse betalinger afskaffes fra den ene dag til den anden, vil det have betydelige negative 
virkninger for adskillige følsomme sektorer. Ved at fortsætte disse betalinger kan man sikre 
stabilitet, forudsigelighed og planlægningsmuligheder for landbrugerne. Videreførelsen er i 
overensstemmelse med princippet om at forlænge de nuværende regler i overgangsperioden 
og vil give de respektive sektorer mulighed for at tilpasse sig.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 10 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 37 – stk. 4 – led 6 a og 6 b (nye)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) I artikel 37, stk. 4, tilføjes følgende 
led:
"- 50 % i 2021,
- når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, 50 % i 2022."

Or. en

Begrundelse

Hvis disse betalinger afskaffes fra den ene dag til den anden, vil det have betydelige negative 
virkninger for adskillige følsomme sektorer. Ved at fortsætte disse betalinger kan man sikre 
stabilitet, forudsigelighed og planlægningsmuligheder for landbrugerne. Videreførelsen er i 
overensstemmelse med princippet om at forlænge de nuværende regler i overgangsperioden 
og vil give de respektive sektorer mulighed for at tilpasse sig.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bulgarien: EUR 649,45, – Bulgarien: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
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2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Grækenland: EUR 234,18, – Grækenland: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Spanien: EUR 362,15, – Spanien: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
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overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Portugal: EUR 228,00. – Portugal: xxx EUR*.

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bulgarien: EUR 624,11, – Bulgarien: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
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Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Grækenland: EUR 225,04, – Grækenland: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 2 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Spanien: EUR 348,03, – Spanien: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Portugal: EUR 219,09. – Portugal: xxx EUR*.

__________________
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* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, beregnes størrelsen af den 
afgrødespecifikke betaling pr. hektar 
støtteberettiget areal for 2022 ved at 
gange de udbytter, der er fastsat i stk. 2, 
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med følgende referencebeløb:
– Bulgarien: xxx EUR*,
– Grækenland: xxx EUR*,
– Spanien: xxx EUR*,
– Portugal: xxx EUR*.
__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 11 098 000 EUR til Grækenland a) xxx EUR* til Grækenland

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 576 000 EUR til Frankrig b) xxx EUR* til Frankrig

__________________
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* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) 35 991 000 EUR til Italien. (c) xxx EUR* til Italien

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
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fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EUR 10 666 000 til Grækenland a) xxx EUR* til Grækenland

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
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budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EUR 554 000 til Frankrig b) xxx EUR* til Frankrig

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
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2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EUR 34 590 000 til Italien c) xxx EUR* til Italien

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, er EU-finansieringen af 
arbejdsprogrammerne omhandlet i stk. 1 i 
2022:
a) xxx EUR* til Grækenland
b) xxx EUR* til Frankrig og
c) xxx EUR* til Italien
__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
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enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens finansiering af støtten til 
producentorganisationer som omhandlet i 
stk. 1 udgør 2 277 000 EUR til Tyskland 
for 2020.

Unionens finansiering af støtten til 
producentorganisationer som omhandlet i 
stk. 1 udgør xxx* EUR til Tyskland for 
2020.

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
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henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens finansiering af støtten til 
producentorganisationer som omhandlet i 
stk. 1 udgør 2 188 000 EUR til Tyskland 
for 2021.

Unionens finansiering af støtten til 
producentorganisationer som omhandlet i 
stk. 1 udgør xxx* EUR til Tyskland for 
2021.

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når artikel -1, stk. 2, i forordning (EU) 
.../... [overgangsforordningen] finder 
anvendelse, udgør EU-finansieringen til 
støtten til producentorganisationer som 
omhandlet i stk. 1 for 2022 xxx EUR* for 
Tyskland.
__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 214a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 214a indsættes følgende 
stykke efter stk. 1:
"Som en undtagelse fra stk. 1 og med 
forbehold for Kommissionens 
godkendelse kan Finland i 
overgangsperioden i henhold til artikel -1 
i forordning (EU) .../... 
[overgangsforordningen] fortsat yde den 
nationale støtte, som man ydede i 2020 til 
producenter på grundlag af denne 
artikel."

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 214a i fusionsmarkedsforordningen må Finland med forbehold for 
Kommissionens godkendelse udbetale national støtte til visse sektorer. Formålet med dette 
ændringsforslag er at sikre videreførelsen af støtten i overgangsperioden, idet en pludselig 
fjernelse af disse betalinger ville have betydelige negative virkninger for adskillige følsomme 
sektorer. Fortsættelsen af disse betalinger vil sikre stabilitet og forudsigelighed for 
landbrugerne. Videreførelsen er i overensstemmelse med princippet om at forlænge de 
nuværende regler i overgangsperioden og vil give de respektive sektorer mulighed for at 
tilpasse sig.
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 - stk. 2 - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for de franske oversøiske 
departementer: 267 580 000 EUR

— for de franske oversøiske 
departementer: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
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Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for Azorerne og Madeira: EUR 102 
080 000,

— for Azorerne og Madeira: xxx 
EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 2 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for De Kanariske Øer: 
257 970 000 EUR.

— for De Kanariske Øer: xxx EUR*.

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for de franske oversøiske — for de franske oversøiske 
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departementer: EUR 25 900 000, departementer: xxx EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for Azorerne og Madeira: EUR 20 
400 000,

— for Azorerne og Madeira: xxx 
EUR*,

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
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om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for De Kanariske Øer: EUR 69 900 
000.

— for De Kanariske Øer: xxx EUR*.

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
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fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Unionen finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med et beløb på op til 23 000 000 
EUR.

2. Unionen finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med et beløb på op til xxx EUR*.

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
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niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige 6 830 000 
EUR." 

3. Det beløb, der bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige xxx EUR*." 

__________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
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priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Bilag I – del 2 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anden del: Fordeling af EU-støtte til 
udvikling af landdistrikterne (2021)

Anden del: Fordeling af EU-støtte til 
udvikling af landdistrikterne (årligt for 
overgangsperioden som fastsat i artikel -1 
i forordning (EU)…/... 
[overgangsforordningen])

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.
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Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1305/2013
Bilag – del 2 – tabel

Kommissionens forslag

(Løbende priser i EUR)

2021

Belgien 67 178 046

Bulgarien 281 711 396

Tjekkiet 258 773 203

Danmark 75 812 623

Tyskland 989 924 996

Estland 87 875 887

Irland 264 670 951

Grækenland 509 591 606

Spanien 1 001 202 880

Frankrig 1 209 259 199

Kroatien 281 341 503

Italien 1 270 310 371

Cypern 15 987 284

Letland 117 307 269

Litauen 195 182 517

Luxembourg 12 290 956

Ungarn 416 202 472

Malta 12 207 322

Nederlandene 73 151 195

Østrig 480 467 031

Polen 1 317 890 530

Portugal 493 214 858

Rumænien 965 503 339

Slovenien 102 248 788
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Slovakiet 227 682 721

Finland 292 021 227

Sverige 211 550 876

EU i alt 11 230 561 046

Teknisk bistand 28 146 770

I alt 11 258 707 816

Ændringsforslag

(Løbende priser i EUR)

Overgangsperiode som fastsat i artikel -1 i 
forordning (EU) …/... 
[overgangsforordningen] (årligt*)

Belgien X

Bulgarien X

Tjekkiet X

Danmark X

Tyskland X

Estland X

Irland X

Grækenland X

Spanien X

Frankrig X

Kroatien X

Italien X

Cypern X

Letland X

Litauen X

Luxembourg X

Ungarn X

Malta X

Nederlandene X

Østrig X

Polen X
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Portugal X

Rumænien X

Slovenien X

Slovakiet X

Finland X

Sverige X

EU i alt X

Teknisk bistand X

I alt X

___________________
* I sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – 
Parlamentets holdning med henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) går Europa-
Parlamentet ind for at fastholde finansieringen af den fælles landbrugspolitik for EU-27 på 
samme niveau som i 2014-2020-budgettet i faste priser (mens man overfører det oprindelige 
beløb i landbrugsreserven til budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-priser (431 946 mio. 
EUR i løbende priser). Tallene, som skal medtages i denne forordning, bør derfor beregnes 
på grundlag af tallene, som aftales for FFR 2021-2027, eller, hvis man ikke når til enighed 
om den i tide, på grundlag af forlængede 2020-lofter og bestemmelser i henhold til artikel 
312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Bilag II – tabel – kolonne 7a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2021
Overgangsperiode som fastsat i artikel -1 i 

forordning (EU) …/... 
[overgangsforordningen] (årligt*)
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485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

______________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
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priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1307/2013
Bilag III – tabel – kolonne 7a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2021
Overgangsperiode som fastsat i artikel -1 i 

forordning (EU) …/... 
[overgangsforordningen] (årligt*)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
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7 147,8 X
344,3 X

3 560,2 X
46,8 X

299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________
* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag III
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Bilag VI – tabel – kolonne 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2021 og frem 2021 og frem

25 721 X*

4 954 X
37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________
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* I sin beslutning af 14. november 2018 
om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale (P8_TA(2018)0449) 
går Europa-Parlamentet ind for at 
fastholde finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik for EU-27 på samme 
niveau som i 2014-2020-budgettet i faste 
priser (mens man overfører det 
oprindelige beløb i landbrugsreserven til 
budgettet), dvs. 383 255 mio. EUR i 2018-
priser (431 946 mio. EUR i løbende 
priser). Tallene, som skal medtages i 
denne forordning, bør derfor beregnes på 
grundlag af tallene, som aftales for FFR 
2021-2027, eller, hvis man ikke når til 
enighed om den i tide, på grundlag af 
forlængede 2020-lofter og bestemmelser i 
henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren kan ikke støtte nogen nedskæringer af landbrugsbudgettet i FFR-forslaget, idet 
EU-landbrugernes indkomst allerede ligger under gennemsnittet. Forordningen bør desuden 
overholde artikel 39, stk. 1, litra b), i TEUF for at sikre landbrugerne en rimelig 
levestandard. I sin beslutning af 14. november 2018 opfordrede Europa-Parlamentet til, at 
det samlede landbrugsbudget fastholdes.
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BEGRUNDELSE

Lovgivningsproceduren for reformen af den fælles landbrugspolitik blev ikke afsluttet tids 
nok til, at det var muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at forberede alle de 
elementer, der er nødvendige for at anvende den nye retlige ramme og de strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik fra den 1. januar 2021. Derfor foreslog Kommissionen den 
31. oktober 2019 en forordning om overgangsperioden for den fælles landbrugspolitik for 
2021. 

Forsinkelsen med færdiggørelsen af reformen af den fælles landbrugspolitik og den flerårige 
finansielle ramme for årene 2021-2027 skaber usikkerhed for landbrugerne og 
landbrugssektoren. For at afhjælpe denne usikkerhed bygger denne betænkning videre på 
Kommissionens forslag om at sikre den fortsatte anvendelse af de nuværende regler og undgå 
afbrydelser i betalingerne til landbrugerne og andre modtagere.

Ordføreren har ønsket at sikre stabilitet og sikkerhed for landbrugerne og landbrugssektoren 
som helhed og udstikke en tydelig retning mod programmeringsperioden for den nye fælles 
landbrugspolitik. Dette skal sikres med en afbalanceret og strømlinet overgangsforordning 
baseret på de gældende regler for den fælles landbrugspolitik. Ordføreren betragter dette som 
væsentligt, idet landbrugerne og fødevaresektoren først vil få kendskab til det endelige 
indhold af den nye overgangsforordning og dens følger, et par måneder inden lovgivningen 
træder i kraft. Eftersom mange investeringer på bedriftsniveau og ordrer for det næste år 
gennemføres i sommermånederne, understreger ordføreren behovet for en uproblematisk 
videreførelse af de eksisterende regler og strukturer, og hun anser det for klogt, at de 
europæiske institutioner træffer hurtige og tydelige beslutninger om denne forordning. 

Ordføreren er enig i hovedprincippet for Kommissionens forslag, som går ud på at fortsætte 
med gamle regler og nye penge, men erklærer kategorisk, at overgangsperioden på ingen 
måde må betyde, at landbrugere, der arbejder under de gamle regler, får færre penge. I dette 
udkast til betænkning udtrykkes der voldsom modstand mod enhver form for restriktioner i 
finansieringen af landbruget, eftersom de europæiske landbrugeres indkomst allerede ligger 
under gennemsnittet sammenlignet med andre sektorer. Denne forordning bør overholde 
bestemmelsen om at sikre en rimelig levestandard for landbrugerne som indskrevet i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Derfor tager betænkningen udgangspunkt i den 
budgetmæssige linje, som Europa-Parlamentet har lagt sig fast på for den flerårige finansielle 
ramme, hvor det kræver, at EU-finansieringen til landbrugssektoren skal forblive på det 
nuværende niveau. 

Ordføreren betragter denne forordning som et vigtigt bindeled mellem 
programmeringsperioderne for den fælles landbrugspolitik og mener, at 
overgangsforordningen bør give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at udarbejde deres 
respektive nationale strategiske planer og til at etablere de administrative og IT-relaterede 
strukturer, der er nødvendige for en vellykket gennemførelse af den nye juridiske ramme. 
Derfor vil en tilstrækkelig overgangsperiode, der overholder disse tidsfrister, give 
landbrugssektoren den tiltrængte stabilitet og sikkerhed under omstillingen til den nye 
programmeringsperiode for den fælles landbrugspolitik. 

I betænkningen understreges det, at medlemsstaterne og Kommissionen bør gennemføre en 
omfattende høring af landbrugere og alle relevante interesserede parter under udarbejdelsen af 
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deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. I betænkningen hedder det, at 
arbejdet med udformningen af medlemsstaternes strategiske planer bør indledes straks for at 
sikre en problemfri overgang til en ny programmeringsperiode for landbrugerne.

Varighed 

I sit udkast foreslog Kommissionen en overgangsperiode på et år. Selv om ordføreren i 
princippet støtter denne varighed, er det tydeligt, at på grund af kompleksiteten af og status 
for beslutningsproceduren vedrørende den næste flerårige finansielle ramme og reformen af 
den fælles landbrugspolitik er det muligt, at en overgangsperiode på et år er for kort. Ifølge 
forslaget til den fælles landbrugspolitik efter 2020 er det Kommissionens plan, at 
medlemsstaterne og de nationale myndigheder har brug for mindst et år til at udarbejde deres 
strategiske planer, mens Kommissionen så vil have flere måneder til godkendelsesprocessen. 
Af disse grunde, og idet ordføreren samtidig er enig i princippet om en overgangsperiode på 
et år, har hun foreslået, at der indsættes en sikkerhedsklausul, som gør det muligt at forlænge 
overgangsperioden med endnu et år, hvis dette er nødvendigt. 

Udgivelsesdatoen for EU-Tidende den 30. september 2020 er fastsat som frist for udløsningen 
af sikkerhedsklausulen og er beregnet under hensyntagen til lovgivningsprocedurens 
kompleksitet og det tidsrum, der er nødvendigt for at sikre en vellykket gennemførelse af de 
nye regler for den fælles landbrugspolitik. Ved at fastsætte en frist, der er forenelig med 
ovennævnte tidsramme, mener ordføreren, at det tidspunkt, hvor medlovgiverne når til 
enighed, giver medlemsstaterne tilstrækkelige garantier til, at de kan gå i gang med 
forberedelserne. Efter ordførerens mening skal man nå til enighed senest den 30. juni 2020.

Ordføreren har en pragmatisk tilgang til overgangsforordningen og understreger, at den skal 
holdes adskilt fra reformen af den fælles landbrugspolitik. Ved udarbejdelsen af denne 
betænkning har ordføreren arbejdet ud fra et princip om, at nye initiativer ikke bør 
indarbejdes i overgangsbestemmelserne. Grundlaget for denne fremgangsmåde er, at denne 
lovgivning vil træde i kraft 11 måneder fra fremlæggelsen af denne betænkning, og det er 
hverken rimeligt eller realistisk at bede de europæiske landbrugerne gennemføre nye 
foranstaltninger, som medlovgiverne ikke har drøftet grundigt og vedtaget, inden 
lovgivningen træder i kraft. 

Med reformen af den fælles landbrugspolitik indføres der nye foranstaltning og regler, og 
Kommissionen har anført, at det er nødvendigt at overveje disse foranstaltninger og regler 
yderligere i lyset af dens meddelelse om den europæiske grønne pagt, der blev offentliggjort 
den 11. december 2019. Ordføreren betragter den europæiske grønne pagt som et vigtigt og 
overordnet forslag, der former fremtiden for europæisk landbrug og fødevareproduktion på 
lang sigt. Men ordføreren mener imidlertid, at disse overvejelser skal behandles i forbindelse 
med forslagene til reform af den fælles landbrugspolitik og ikke i denne forordning, eftersom 
det vil medføre en risiko for to parallelle reformprocesser, der vil medføre en betydelig og 
kostbar usikkerhed for landbrugerne og landbrugssektoren samlet set.

Om at bygge kontinuitet og muligheder ind i omstillingen 

Ordføreren understreger, at alle foranstaltninger, der gennemføres i løbet af 
overgangsperioden, skal være baseret på de gældende regler og værktøjer. Hvad angår 
videreførelsen af de nuværende regler for den fælles landbrugspolitik, har ordføreren 
foreslået, at medlemsstaterne skal have mulighed for at øge deres samfinansiering i anden 
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søjle. Det er vigtigt at gøre det muligt at videreføre de nuværende 
landdistriktsudviklingsprogrammer uden nedskæringer for landbrugerne og støttemodtagerne. 

Denne løsning vil desuden understøtte medlemsstaternes engagement i at fastholde 
miljøforanstaltningerne på mindst det nuværende niveau, hvilket Kommissionen også 
foreslår. I betænkningen foreslås det, at medlemsstaterne får mulighed for at udvide 
anvendelsesområdet for deres landbrugs-, miljø- og klimaforanstaltninger som led i deres 
landdistriktsudviklingsprogram i overgangsperioden.

I betænkningen tilpasses Kommissionens godkendelsesproces for forlængelsen af 
landdistriktsudviklingsprogrammer. Ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionen bør 
give en tilstrækkelig begrundelse for sin beslutning om at afvise forlængelsen af programmer, 
hvilket vil bidrage til at garantere retssikkerheden og kontinuiteten af rettidige betalinger til 
landbrugerne. I betænkningen siges det, at det er vigtigt med rettidig og detaljeret vejledning 
til medlemsstaterne for at undgå enhver trussel mod stabiliteten i landbrugssektoren.

I betænkningen foreslås en strømlining af varigheden af allerede vedtagne driftsprogrammer. 
Med henblik på at skabe retssikkerhed og give mulighed for ligebehandling bør 
driftsprogrammerne inden for frugt- og grøntsagssektoren have lov til at fortsætte uændret 
frem til deres respektive slutdatoer.

En begrænsning på højst tre år for nye forpligtelser indgået i 2021 kan anses for 
hensigtsmæssig for de fleste foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter. På den 
anden side er landbrugs-, miljø- og klimaforanstaltninger under artikel 28, stk. 5, i forordning 
(EU) nr. 1305/2013, der bidrager til gennemførelsen af vandrammedirektivet, Natura 2000-
direktiverne eller forordning om indsatsfordeling (EU) 2018/842, afhængige af muligheden 
for at stille langsigtede forpligtelser til rådighed for at yde kompensation til støttemodtagerne 
for vedligeholdelse af jorden i henhold til ovennævnte retsakter. Derfor bør grænsen på tre år 
ikke gælde for disse foranstaltninger på den betingelse, at de integreres i den nye ramme for 
strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Ordføreren foreslår, at man følger logikken med at videreføre de nuværende regler, også for 
nationale støtteordninger og tilsvarende ordninger, som ikke blev forlænget i Kommissionens 
forslag. Denne tilgang vil være i overensstemmelse med de overordnede mål om at sikre en 
uafbrudt videreførelse af støtten til landbrugerne og andre støttemodtagerne i 
overgangsperioden og vil give de respektive sektorer mulighed for at tilpasse sig. Ved at 
fortsætte disse betalinger kan man sikre stabilitet, forudsigelighed og planlægningsmuligheder 
for landbrugerne. Hvis disse betalinger afskaffes fra den ene dag til den anden, vil det have 
betydelige negative virkninger for adskillige følsomme landbrugssektorer i Europa. 

Betænkningen baner vejen for en mere glidende overgang til den nye fælles landbrugspolitik 
ved at øge den tekniske bistand og tilskynde medlemsstaterne til at gå i gang med 
udarbejdelsen af de strategiske planer så tidligt som muligt. Overgangen til en ny 
programmeringsperiode medfører yderligere administrative krav for de nationale 
myndigheder og indebærer en potentiel risiko for, at de endelige støttemodtagere bliver 
påvirket. De foreslåede ændringer i reformen af den fælles landbrugspolitik er betydelige og 
vil kræve omfattende planlægning og engagement fra landbrugssektoren i gennemførelsen og 
opfyldelsen af reformens mål og ambitioner. Ordføreren mener, at det er nødvendigt at give 
medlemsstaterne lov til at anvende en større procentdel af midlerne, der er afsat til teknisk 
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bistand i overgangsperioden, så de kan udvikle de værktøjer og foranstaltninger, der kræves 
for at nå målene. Der bør kompenseres for den større mængde teknisk bistand efter 
overgangsperioden, og den økonomiske byrde må ikke pålægges landbrugerne. 


