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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa 
övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) 
under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och 
(EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och 
(EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0581), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och artikel 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram 
sitt förslag för parlamentet (C9-0162/2019),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande av den ...,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för regional 
utveckling,

– med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

1 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Lagstiftningsförfarandet avslutades 
inte i tid så att medlemsstaterna och 
kommissionen kunde förbereda alla delar 
som är nödvändiga för att tillämpa den nya 
rättsliga ramen och de strategiska 
GJP-planerna från och med den 
1 januari 2021, såsom inledningsvis 
föreslagits av kommissionen.

(3) Lagstiftningsförfarandet avslutades 
inte i tid så att medlemsstaterna och 
kommissionen kunde förbereda alla delar 
som är nödvändiga för att tillämpa den nya 
rättsliga ramen och de strategiska 
GJP-planerna från och med den 
1 januari 2021, såsom inledningsvis 
föreslagits av kommissionen. Denna 
försening skapar osäkerhet för 
jordbrukare och jordbrukssektorn. För att 
motverka osäkerheten säkerställer 
förordningen att de befintliga reglerna 
fortsätter att tillämpas och att betalningar 
till jordbrukare och andra förmånstagare 
upprätthålls utan avbrott.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa att jordbrukare 
och andra stödmottagare kan beviljas stöd 
från Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) under 2021 
bör unionen därför fortsätta att bevilja 
sådant stöd i ytterligare ett år enligt 
villkoren i den befintliga rättsliga ramen, 
som täcker perioden 2014–2020. Den 
befintliga rättsliga ramen fastställs särskilt 
i Europaparlamentets och rådets 

(4) För att säkerställa att jordbrukare 
och andra stödmottagare kan beviljas stöd 
från Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) under 2021 
bör unionen därför fortsätta att bevilja 
sådant stöd i ytterligare ett eller, när 
tillämpligt, två år enligt villkoren i den 
befintliga rättsliga ramen, som täcker 
perioden 2014–2020. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att jordbrukare och andra 
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förordningar (EU) nr 1303/20137, 
(EU) nr 1305/20138, (EU) nr 1306/20139, 
(EU) nr 1307/201310, (EU) nr 1308/201311, 
(EU) nr 228/201312 och 
(EU) nr 229/201313. För att underlätta 
övergången från befintliga stödordningar 
till den nya rättsliga ram som täcker 
perioden som börjar den 1 januari 2022 bör 
det också fastställas regler för hur visst 
stöd som beviljas på flerårig grund 
kommer att införlivas i den nya rättsliga 
ramen.

förmånstagare oavbrutet fortsätter att få 
stöd under denna övergångsperiod. Den 
befintliga rättsliga ramen fastställs särskilt 
i Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1303/20137, 
(EU) nr 1305/20138, (EU) nr 1306/20139, 
(EU) nr 1307/201310, (EU) nr 1308/201311, 
(EU) nr 228/201312 och 
(EU) nr 229/201313. För att underlätta 
övergången från befintliga stödordningar 
till den nya rättsliga ram som planerades 
att täcka perioden som börjar den 
1 januari 2022 bör det också fastställas 
regler för hur visst stöd som beviljas på 
flerårig grund kommer att införlivas i den 
nya rättsliga ramen.

__________________ __________________
7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, om fastställande 
av allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt 
om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320).

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, om fastställande 
av allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt 
om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320).

8 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1305/2013 av den 
17 december 2013 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

8 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1305/2013 av den 
17 december 2013 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1306/2013 av den 
17 december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1306/2013 av den 
17 december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar 
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(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, 
(EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) 
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, 
(EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) 
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1307/2013 av den 
17 december 2013 om regler för direktstöd 
för jordbrukare inom de stödordningar som 
ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 637/2008 och 
rådets förordning (EG) 73/2009 
(EUT L 347 20.12.2013, s. 608)

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1307/2013 av den 
17 december 2013 om regler för direktstöd 
för jordbrukare inom de stödordningar som 
ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 637/2008 och 
rådets förordning (EG) 73/2009 
(EUT L 347 20.12.2013, s. 608)

11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2013 av den 
17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och 
(EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 671).

11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2013 av den 
17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och 
(EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 671).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 228/2013 av den 
13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 
20.3.2013, s. 23).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 228/2013 av den 
13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 
20.3.2013, s. 23).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 229/2013 av den 
13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för de mindre 
Egeiska öarna och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT 
L 78, 20.3.2013, s. 41).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 229/2013 av den 
13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom 
jordbruket till förmån för de mindre 
Egeiska öarna och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT 
L 78, 20.3.2013, s. 41).

Or. en

Motivering

Genom denna förordning bör det bli lättare för de nationella förvaltningarna och utbetalande 
organen att betala slutmottagarna i tid under övergångsperioden.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Denna förordning bör ge 
medlemsstaterna tillräckligt med tid för 
att förbereda sina respektive nationella 
strategiska planer samt de administrativa 
strukturer och it-strukturer som krävs för 
ett framgångsrikt införande av den nya 
rättsliga ramen. På så sätt skapar man 
välbehövlig stabilitet och säkerhet för 
jordbrukssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För att nå en framgångsrik 
modernisering och förenkling av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
medlemsstaterna och kommissionen ha 
omfattande samråd med jordbrukare och 
alla berörda parter när de utarbetar sina 
strategiska GJP-planer. Det förberedande 
arbetet med att utveckla medlemsstaternas 
strategiska planer bör genomföras utan 
dröjsmål för att säkerställa en smidig 
övergång till en ny programperiod för 
jordbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Det kommer att bli en utmaning 
för de nationella förvaltningarna att i rätt 
tid kunna utarbeta medlemsstaternas 
strategiska GJP-planer och få en smidig 
övergång till nästa programperiod, 
i synnerhet med tanke på att man går över 
till en ny leveransmodell, såsom anges 
i kommissionens lagförslag om 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [strategiska 
GJP-planer]. Medlemsstaterna måste 
därför ha rätt att avsätta en högre andel 
av medlen för tekniskt stöd under 
övergångsperioden, vilket bör 
kompenseras med en proportionerligt 
lägre andel under de efterföljande åren.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Mot bakgrund av det faktum att 
unionen bör fortsätta att stödja 
landsbygdsutveckling under 2021 bör 
medlemsstater som löper risken att få slut 
på medel och inte kunna göra nya rättsliga 
åtaganden i enlighet med förordning (EU) 
nr 1305/2013 ha möjlighet att förlänga sina 
landsbygdsprogram eller vissa av sina 
regionala landsbygdsprogram som stöds av 
Ejflu till den 31 december 2021 och att 
finansiera dessa förlängda program från 
motsvarande budgetanslag för 2021. De 
förlängda programmen bör syfta till att 
bibehålla åtminstone samma övergripande 
miljö- och klimatambitionsnivå.

(5) Mot bakgrund av det faktum att 
unionen bör fortsätta att stödja 
landsbygdsutveckling under 2021 eller, 
i tillämpliga fall, under 2022 bör 
medlemsstater som löper risken att få slut 
på medel och inte kunna göra nya rättsliga 
åtaganden i enlighet med förordning (EU) 
nr 1305/2013 ha möjlighet att förlänga sina 
landsbygdsprogram eller vissa av sina 
regionala landsbygdsprogram som stöds av 
Ejflu till hela övergångsperioden och att 
finansiera dessa förlängda program med 
budgetanslag för motsvarande år. De 
förlängda programmen bör syfta till att 
bibehålla åtminstone samma övergripande 
miljö- och klimatambitionsnivå.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom vissa medlemsstater 
fortfarande kan förfoga över medel som 
unionen tillhandahållit under tidigare år bör 
medlemsstaterna också ha möjlighet att 
inte förlänga sina landsbygdsprogram eller 
vissa regionala landsbygdsprogram. De 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
överföra Ejflu-budgetanslagen för 2021 
eller den del av Ejflu-budgetanslagen som 
motsvarar de regionala 
landsbygdsprogrammen som inte har 
förlängts, till anslagen för 2022–2025, 
i enlighet med rådets förordning (EU) 
…/… [förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027]14.

(6) Eftersom vissa medlemsstater 
fortfarande kan förfoga över medel som 
unionen tillhandahållit under tidigare år bör 
medlemsstaterna också ha möjlighet att 
inte förlänga sina landsbygdsprogram eller 
vissa regionala landsbygdsprogram. De 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
överföra Ejflu-budgetanslagen för 2021, 
eller i tillämpliga fall för 2022, eller den 
del av Ejflu-budgetanslagen som motsvarar 
de regionala landsbygdsprogrammen som 
inte har förlängts, till anslagen för 2022–
2025, eller i tillämpliga fall för 2023–
2025, i enlighet med rådets förordning 
(EU) …/… [förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027]14.

__________________ __________________
14 Förordning om den fleråriga 
budgetramen (EUT L , , s. ).

14 Förordning om den fleråriga 
budgetramen (EUT L , , s. ).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ge kommissionen möjlighet 
att tillhandahålla den nödvändiga 
finansiella planeringen och motsvarande 
justeringar av den årliga fördelningen av 
unionens stöd enligt bilagan till förordning 
(EU) nr 1305/2013, bör medlemsstaterna 
kort efter denna förordnings ikraftträdande 
underrätta kommissionen om huruvida de 
beslutar att förlänga sina 
landsbygdsprogram och, när det gäller 
regionala landsbygdsprogram, vilka av 
dessa program de beslutar att förlänga, och 
följaktligen vilket motsvarande belopp av 
budgetanslagen för 2021 som inte ska 
överföras till de påföljande åren.

(7) För att ge kommissionen möjlighet 
att tillhandahålla den nödvändiga 
finansiella planeringen och motsvarande 
justeringar av den årliga fördelningen av 
unionens stöd enligt bilagan till förordning 
(EU) nr 1305/2013, bör medlemsstaterna 
kort efter denna förordnings ikraftträdande 
underrätta kommissionen om huruvida de 
beslutar att förlänga sina 
landsbygdsprogram och, när det gäller 
regionala landsbygdsprogram, vilka av 
dessa program de beslutar att förlänga, och 
följaktligen vilket motsvarande belopp av 
budgetanslagen för de år som ligger inom 
övergångsperioden som inte ska överföras 
till de påföljande åren.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Om medlemsstaterna beslutar att 
utvidga sina 
landsbygdsutvecklingsprogram eller vissa 
landsbygdsutvecklingsprogram som stöds 
av Ejflu, såsom anges i artikel 1.1. 
i denna förordning, till den 31 december 
2021, eller i tillämpliga fall till den 
31 december 2022, ska de ha rätt att 
kompensera för en eventuell minskning 
av deras totala tilldelning från Ejflu för 
nästa fleråriga budgetperiod, genom att 
öka sin nationella samfinansiering 
i motsvarande grad. Medlemsstaterna ska 
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vid behov även ha rätt att anta de 
miljöåtgärder som vidtas enligt 
förordning EU nr 1305/2013.

Or. en

Motivering

När det gäller fortsättningen av de nuvarande GJP-bestämmelserna måste medlemsstaterna 
kunna öka sin samfinansiering. De minskningar som kommissionen föreslår för Ejflu i den 
fleråriga budgetramen kan inte accepteras. Landsbygdsutvecklingsprogrammen måste 
fortsätta utan inskränkningar för jordbrukare och mottagare. På så sätt kan medlemsstaterna 
behålla miljöåtgärderna på åtminstone samma nivå som kommissionen har föreslagit och 
både medlemsstater och jordbrukare kan anpassa eller utvidga sina program för att möta 
miljöutmaningarna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I förordning (EU) nr 1303/2013 
fastställs gemensamma bestämmelser för 
Ejflu och vissa andra fonder som verkar 
inom en gemensam ram. Den förordningen 
bör fortsätta att gälla för program som får 
stöd från Ejflu för programperioden 2014–
2020 samt för de program som får stöd från 
Ejflu och för vilka medlemsstaterna 
beslutar att förlänga perioden till och med 
den 31 december 2021. För dessa 
medlemsstater bör det partnerskapsavtal 
som upprättats för perioden 1 januari 
2014–31 december 2020 i enlighet med 
förordning (EU) nr 1303/2013 fortsätta att 
användas som strategiskt dokument av 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på genomförandet av stöd som 
Ejflu beviljat för programåret 2021.

(8) I förordning (EU) nr 1303/2013 
fastställs gemensamma bestämmelser för 
Ejflu och vissa andra fonder som verkar 
inom en gemensam ram. Den förordningen 
bör fortsätta att gälla för program som får 
stöd från Ejflu för programperioden 2014–
2020 samt för de program som får stöd från 
Ejflu och för vilka medlemsstaterna 
beslutar att förlänga perioden till och med 
den 31 december 2021, eller i tillämpliga 
fall till den 31 december 2022. För dessa 
medlemsstater bör det partnerskapsavtal 
som upprättats för perioden 1 januari 
2014–31 december 2020 i enlighet med 
förordning (EU) nr 1303/2013 fortsätta att 
användas som strategiskt dokument av 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på genomförandet av stöd som 
Ejflu beviljat för programåret 2021, eller 
i tillämpliga fall för programåret 2022.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1310/201315 och 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 807/201416 föreskrivs att utgifter 
för vissa långsiktiga åtaganden som gjorts 
i enlighet med vissa förordningar genom 
vilka stöd för landsbygdsutveckling 
beviljats före förordning (EU) 
nr 1305/2013 bör fortsätta att betalas av 
Ejflu under programperioden 2014–2020 
på vissa villkor. De utgifterna bör även 
fortsättningsvis vara stödberättigande 
under respektive rättsliga åtagandes löptid 
på samma villkor under programåret 2021. 
För att skapa rättslig klarhet och säkerhet 
bör det också tydliggöras att de rättsliga 
åtaganden som gjorts inom ramen för 
åtgärder som motsvarar de åtgärder 
i förordning (EU) nr 1305/2013 på vilka 
det integrerade administrations- och 
kontrollsystemet är tillämpligt bör omfattas 
av detta integrerade administrations- och 
kontrollsystem samt att betalningar som 
avser dessa rättsliga åtaganden måste göras 
under perioden 1 december–30 juni 
påföljande kalenderår.

(10) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1310/201315 och 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 807/201416 föreskrivs att utgifter 
för vissa långsiktiga åtaganden som gjorts 
i enlighet med vissa förordningar genom 
vilka stöd för landsbygdsutveckling 
beviljats före förordning (EU) 
nr 1305/2013 bör fortsätta att betalas av 
Ejflu under programperioden 2014–2020 
på vissa villkor. De utgifterna bör även 
fortsättningsvis vara stödberättigande 
under respektive rättsliga åtagandes löptid 
på samma villkor under programåret 2021, 
eller när tillämpligt under programåret 
2022. För att skapa rättslig klarhet och 
säkerhet bör det också tydliggöras att de 
rättsliga åtaganden som gjorts inom ramen 
för åtgärder som motsvarar de åtgärder 
i förordning (EU) nr 1305/2013 på vilka 
det integrerade administrations- och 
kontrollsystemet är tillämpligt bör omfattas 
av detta integrerade administrations- och 
kontrollsystem samt att betalningar som 
avser dessa rättsliga åtaganden måste göras 
under perioden 1 december–30 juni 
påföljande kalenderår.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1310/2013 av den 
17 december 2013 om vissa 
övergångsbestämmelser för stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1310/2013 av den 
17 december 2013 om vissa 
övergångsbestämmelser för stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
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(Ejflu), om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 
vad gäller resurser och resursfördelning 
avseende år 2014 och om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) 
nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad 
gäller deras tillämpning under år 2014 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 865).

(Ejflu), om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 
vad gäller resurser och resursfördelning 
avseende år 2014 och om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) 
nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad 
gäller deras tillämpning under år 2014 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 865).

16 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om 
stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu), samt om 
införande av övergångsbestämmelser 
(EUT L 227, 31.7.2014, s. 1).

16 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om 
stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu), samt om 
införande av övergångsbestämmelser 
(EUT L 227, 31.7.2014, s. 1).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av att de strategiska 
GJP-planer som medlemsstaterna kommer 
att utarbeta i enlighet med den nya rättsliga 
ramen kommer att tillämpas från och med 
den 1 januari 2022 bör 
övergångsbestämmelser fastställas för att 
reglera övergången från befintliga 
stödordningar till den nya rättsliga ramen, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/…18 [förordningen om 
strategiska GJP-planer].

(14) Mot bakgrund av att de strategiska 
GJP-planer som medlemsstaterna kommer 
att utarbeta i enlighet med den nya rättsliga 
ramen kommer att tillämpas tidigast den 
1 januari 2022 bör övergångsbestämmelser 
fastställas för att reglera övergången från 
befintliga stödordningar till den nya 
rättsliga ramen, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) …/…18 [förordningen om strategiska 
GJP-planer].

__________________ __________________
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18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
strategiska GJP-planer] (EUT L …, …, s. 
…).

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
strategiska GJP-planer] (EUT L …, …, s. 
…).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vad gäller stödordningen för 
sektorn för olivolja och bordsoliver bör de 
befintliga arbetsprogrammen för perioden 
1 april 2018–31 mars 2021 förlängas till 
och med den 31 december 2021. För 
stödordningar inom sektorn för frukt och 
grönsaker bör det fastställas regler om 
ändring eller ersättning av 
verksamhetsprogram.

(17) Vad gäller stödordningen för 
sektorn för olivolja och bordsoliver bör de 
befintliga arbetsprogrammen för perioden 
1 april 2018–31 mars 2021 förlängas till 
och med den 31 december 2021 eller 
i tillämpliga fall till den 31 december 
2022. För stödordningar inom sektorn för 
frukt och grönsaker bör det fastställas 
regler om ändring eller ersättning av 
verksamhetsprogram.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att säkerställa kontinuitet när 
det gäller stödordningarna inom vinsektorn 

(18) I syfte att säkerställa kontinuitet när 
det gäller stödordningarna inom frukt- och 
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och biodlingssektorn bör det fastställas 
regler som tillåter att dessa stödordningar 
fortsätter att tillämpas till slutet av deras 
respektive programperioder. Under denna 
period bör därför vissa bestämmelser 
i förordning (EU) nr 1306/2013 fortsätta att 
tillämpas på utgifter som uppkommit och 
betalningar som gjorts för insatser som 
genomförts i enlighet med förordning (EU) 
nr 1308/2013 efter den 31 december 2021 
och fram till dess att dessa stödordningar 
avslutas.

grönsakssektorn, vinsektorn och 
biodlingssektorn bör det fastställas regler 
som tillåter att dessa stödordningar 
fortsätter att tillämpas till slutet av deras 
respektive programperioder. Under denna 
period bör därför vissa bestämmelser 
i förordning (EU) nr 1306/2013 fortsätta att 
tillämpas på utgifter som uppkommit och 
betalningar som gjorts för insatser som 
genomförts i enlighet med förordning (EU) 
nr 1308/2013 efter den 31 december 2021 
och fram till dess att dessa stödordningar 
avslutas.

Or. en

Motivering

Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn som deltar i operativa program 
som löper ut efter den 31 december 2021 bör även ges möjlighet att välja mellan att antingen 
modifiera eller ersätta sina respektive program för att uppfylla de nya strategiska planerna 
eller låta dem pågå oförändrat tills de löper ut.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Ejflu bör kunna stödja lokalt ledd 
utveckling som inleds i enlighet med de 
nya reglerna i förordning (EU) 
XXXX/XXXX [nya förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. För att 
undvika outnyttjade medel för lokalt ledd 
utveckling under programåret 2021 bör 
dock de medlemsstater som beslutar att 
förlänga sina landsbygdsprogram till och 
med den 31 december 2021 och som också 
utnyttjar möjligheten att överföra belopp 
från direktstöd till landsbygdsutveckling ha 
möjligheten att tillämpa 
minimiavsättningen på 5 % för lokalt ledd 
utveckling på enbart Ejflu-bidrag till 
landsbygdsutveckling som förlängs till och 
med den 31 december 2021, beräknat före 

(20) Ejflu bör kunna stödja lokalt ledd 
utveckling som inleds i enlighet med de 
nya reglerna i förordning (EU) 
XXXX/XXXX [nya förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. För att 
undvika outnyttjade medel för lokalt ledd 
utveckling under programåret 2021, eller 
i tillämpliga fall för programåret 2022, 
bör dock de medlemsstater som beslutar att 
förlänga sina landsbygdsprogram till och 
med den 31 december 2021 och som också 
utnyttjar möjligheten att överföra belopp 
från direktstöd till landsbygdsutveckling ha 
möjligheten att tillämpa 
minimiavsättningen på 5 % för lokalt ledd 
utveckling på enbart Ejflu-bidrag till 
landsbygdsutveckling som förlängs till och 
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det att överföringen av belopp från 
direktstöd till landsbygdsutveckling har 
gjorts.

med den 31 december 2021, eller 
i tillämpliga fall till och med den 
31 december 2022, beräknat före det att 
överföringen av belopp från direktstöd till 
landsbygdsutveckling har gjorts.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att säkerställa kontinuitet under 
övergångsperioden bör reserven för kriser 
inom jordbrukssektorn bibehållas under 
2021 och det berörda beloppet för 2021 års 
reserv bör ingå.

(21) För att säkerställa kontinuitet under 
övergångsperioden bör reserven för kriser 
inom jordbrukssektorn bibehållas under 
2021 och i tillämpliga fall under 2022, 
och det berörda beloppet för 2021, 
respektive i tillämpliga fall för 2022, års 
reserv bör ingå.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Vad gäller förfinansiering från 
Ejflu bör det klargöras att om 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 till och med den 

(22) Vad gäller förfinansiering från 
Ejflu bör det klargöras att om 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 till och med den 
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31 december 2021 bör detta inte leda till att 
ytterligare förfinansiering beviljas för de 
berörda programmen.

31 december 2021, eller i tillämpliga fall 
den 31 december 2022, bör detta inte leda 
till att ytterligare förfinansiering beviljas 
för de berörda programmen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I artikel 11 i förordning (EU) 
nr 1307/2013 föreskrivs för närvarande 
endast en anmälningsskyldighet för 
medlemsstater vad gäller deras beslut och 
det uppskattade resultatet av minskningen 
av den del av direktstödet som ska beviljas 
en viss jordbrukare för ett visst kalenderår 
som överstiger 150 000 EUR för åren 
2015–2020. I syfte att säkerställa en 
fortsättning av det befintliga systemet bör 
medlemsstaterna även anmäla sina beslut 
och det beräknade resultatet av 
minskningen för kalenderåret 2021.

(23) I artikel 11 i förordning (EU) 
nr 1307/2013 föreskrivs för närvarande 
endast en anmälningsskyldighet för 
medlemsstater vad gäller deras beslut och 
det uppskattade resultatet av minskningen 
av den del av direktstödet som ska beviljas 
en viss jordbrukare för ett visst kalenderår 
som överstiger 150 000 EUR för åren 
2015–2020. I syfte att säkerställa en 
fortsättning av det befintliga systemet bör 
medlemsstaterna även anmäla sina beslut 
och det beräknade resultatet av 
minskningen för kalenderåret 2021, och 
i tillämpliga fall kalenderåret 2022.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Enligt artikel 14 i förordning (EU) 
nr 1307/2013 får medlemsstaterna överföra 
medel mellan direktstöd och 
landsbygdsutveckling när det gäller 
kalenderåren 2014–2020. För att 
säkerställa att medlemsstaterna kan 
fortsätta med sina strategier, bör 
flexibiliteten mellan pelarna göras 
tillgänglig även för kalenderåret 2021 (dvs. 
budgetåret 2022).

(24) Enligt artikel 14 i förordning (EU) 
nr 1307/2013 får medlemsstaterna överföra 
medel mellan direktstöd och 
landsbygdsutveckling när det gäller 
kalenderåren 2014–2020. För att 
säkerställa att medlemsstaterna kan 
fortsätta med sina strategier, bör 
flexibiliteten mellan pelarna göras 
tillgänglig även för kalenderåret 2021 (dvs. 
budgetåret 2022) och i tillämpliga fall 
kalenderåret 2022 (dvs. budgetåret 2023).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att kommissionen ska kunna 
fastställa budgettaken i enlighet med 
artiklarna 22.1, 36.4, 42.2, 47.3, 49.2, 51.4 
och 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 är 
det nödvändigt att medlemsstaterna senast 
den 1 augusti 2020 anmäler sina beslut om 
anslag per ordning för kalenderåret 2021.

(25) För att kommissionen ska kunna 
fastställa budgettaken i enlighet med 
artiklarna 22.1, 36.4, 42.2, 47.3, 49.2, 51.4 
och 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 är 
det nödvändigt att medlemsstaterna senast 
den 1 augusti 2020 anmäler sina beslut om 
anslag per ordning för kalenderåret 2021 
och i tillämpliga fall senast den 1 augusti 
2021 anmäler sina beslut om 
budgetanslag per ordning för 
kalenderåret 2022.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I enlighet med den nuvarande 
rättsliga ramen anmälde medlemsstaterna 
2014 sina beslut om hur det årliga 
nationella taket för ordningen för 
grundstöd till och med kalenderåret 2020 
skulle fördelas mellan regionerna och 
eventuella årliga successiva ändringar för 
den period som omfattas av förordning 
(EU) nr 1307/2013. Det är nödvändigt att 
medlemsstaterna också anmäler sådana 
beslut för kalenderåret 2021.

(27) I enlighet med den nuvarande 
rättsliga ramen anmälde medlemsstaterna 
2014 sina beslut om hur det årliga 
nationella taket för ordningen för 
grundstöd till och med kalenderåret 2020 
skulle fördelas mellan regionerna och 
eventuella årliga successiva ändringar för 
den period som omfattas av förordning 
(EU) nr 1307/2013. Det är nödvändigt att 
medlemsstaterna också anmäler sådana 
beslut för kalenderåret 2021 och 
i tillämpliga fall för kalenderåret 2022.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I artikel 30 i förordning (EU) nr 
1307/2013 föreskrivs att de årliga 
successiva ändringarna av värdet på 
stödrätter som tilldelats från reserven 
grundas på de årliga etapper i det nationella 
taket som anges i bilaga II till den 
förordningen, vilket återspeglar en flerårig 
förvaltning av reserven. De reglerna bör 
anpassas så de avspeglar att det är möjligt 
att ändra både värdet på alla tilldelade 
stödrätter och på reserven för att anpassa 
till en ändring av beloppet i ovannämnda 

(29) I artikel 30 i förordning (EU) nr 
1307/2013 föreskrivs att de årliga 
successiva ändringarna av värdet på 
stödrätter som tilldelats från reserven 
grundas på de årliga etapper i det nationella 
taket som anges i bilaga II till den 
förordningen, vilket återspeglar en flerårig 
förvaltning av reserven. De reglerna bör 
anpassas så de avspeglar att det är möjligt 
att ändra både värdet på alla tilldelade 
stödrätter och på reserven för att anpassa 
till en ändring av beloppet i ovannämnda 
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bilaga II mellan två år. I vissa 
medlemsstater som inte hade nått 
en schablonsats före 2019 tillämpas 
dessutom intern konvergens på årsbasis. 
För kalenderåren 2020 och 2021 behöver 
endast värdet på stödrätten för det 
innevarande året fastställas under 
tilldelningsåret. Enhetsvärdet på de 
stödrätter som ska tilldelas från reserven 
under ett visst år bör beräknas efter 
eventuella justeringar av reserven i enlighet 
med artikel 22.5 i den förordningen. Under 
efterföljande år bör värdet på de stödrätter 
som tilldelats från reserven anpassas 
i enlighet med artikel 22.5.

bilaga II mellan två år. I vissa 
medlemsstater som inte hade nått en 
schablonsats före 2019 tillämpas dessutom 
intern konvergens på årsbasis. För 
kalenderåren 2020 och 2021 och 
i tillämpliga fall för kalenderåret 2022 
behöver endast värdet på stödrätten för det 
innevarande året fastställas under 
tilldelningsåret. Enhetsvärdet på de 
stödrätter som ska tilldelas från reserven 
under ett visst år bör beräknas efter 
eventuella justeringar av reserven i enlighet 
med artikel 22.5 i den förordningen. Under 
efterföljande år bör värdet på de stödrätter 
som tilldelats från reserven anpassas i 
enlighet med artikel 22.5.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I artikel 36 i förordning (EU) 
nr 1307/2013 föreskrivs tillämpning av 
systemet för enhetlig arealersättning till 
och med den 31 december 2020. 
Förordningen om strategiska GJP-planer 
(EU) …/… [förordningen om strategiska 
GJP-planer] ger medlemsstaterna möjlighet 
att tillämpa ett grundläggande inkomststöd 
med samma villkor, dvs. utan tilldelning av 
stödrätter på grundval av historiska 
referenser. Det är därför lämpligt att tillåta 
en förlängning av systemet för enhetlig 
arealersättning under 2021.

(30) I artikel 36 i förordning (EU) 
nr 1307/2013 föreskrivs tillämpning av 
systemet för enhetlig arealersättning till 
och med den 31 december 2020. 
Förordningen om strategiska GJP-planer 
(EU) …/… [förordningen om strategiska 
GJP-planer] ger medlemsstaterna möjlighet 
att tillämpa ett grundläggande inkomststöd 
med samma villkor, dvs. utan tilldelning av 
stödrätter på grundval av historiska 
referenser. Det är därför lämpligt att tillåta 
en förlängning av systemet för enhetlig 
arealersättning under 2021 och 
i tillämpliga fall 2022.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Om inget förslag till rådets 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för åren 2021–2027 och motsvarande 
förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning [förordningen om den 
strategiska GJP-planen] har antagits och 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning senast den 30 september 
2020 ska den övergångsperiod som enligt 
förslaget i denna förordning 
ursprungligen ska avslutas den 
31 december 2021 automatiskt förlängas 
med ytterligare ett år, till den 31 december 
2022. I detta fall ska motsvarande 
övergångsbestämmelser och 
övergångsvillkor gälla för den 
ursprungliga övergångsperioden och 
fortsätta att gälla under den förlängda 
övergångsperioden, och 
budgettilldelningarna och de tillämpliga 
tidsramarna ska anpassas på motsvarande 
sätt.

Or. en

Motivering

Föredraganden är visserligen klart positiv till den pågående reformprocessen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken men är samtidigt medveten om att det finns en verklig risk 
för att den nya gemensamma jordbrukspolitiken inte antas i tillräcklig god tid för att 
medlemsstaterna ska kunna utarbeta sina nationella strategiska planer och få dessa 
godkända av kommissionen. Detta skulle ge tillräcklig säkerhet för alla aktörer att inleda sina 
förberedelser redan innan lagen offentliggörs. Om så inte är fallet är en förlängning av 
övergångsperioden med ytterligare ett år enda möjligheten att säkerställa att jordbrukarna 
ges kontinuerligt stöd.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Avdelning -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avdelning -I
Övergångsperiod

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Övergångsperiod

1. Vid tillämpningen av denna 
förordning innebär ”övergångsperiod” 
den period som inleds den 1 januari 2021 
och avslutas den 31 december 2021.
2. Som undantag till punkt 1 i denna 
artikel och endast om inte förslaget till 
rådets förordning om en flerårig 
budgetram för åren 2021–2027 och 
förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av 
regler om stöd för de strategiska planer 
som medlemsstaterna ska upprätta inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och som finansieras av 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om 
upphävande av Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1307/2013 har 
antagits och offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
senast den 30 september 2020, ska 
övergångsperioden för tillämpningen av 
denna förordning förlängas till den 
31 december 2022.
Om övergångsperioden förlängs i enlighet 
med första stycket ska motsvarande 
övergångsbestämmelser och 
övergångsvillkor som gäller för den 
ursprungliga perioden för kalenderåret 
2021 fortsätta att gälla för den förlängda 
övergångsperioden under kalenderåret 
2022 och budgettilldelningarna och de 
tillämpliga tidsramarna ska anpassas 
i enlighet med detta.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För program som stöds av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) får medlemsstater som på grund av 
brist på ekonomiska resurser riskerar att 
inte kunna göra nya rättsliga åtaganden 
i enlighet med förordning (EU) 
nr 1305/2013 förlänga den period som 
anges i artikel 26.1 i förordning (EU) 
nr 1303/2013 till och med den 
31 december 2021.

För program som stöds av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) får medlemsstater som på grund av 
brist på ekonomiska resurser riskerar att 
inte kunna göra nya rättsliga åtaganden 
i enlighet med förordning (EU) 
nr 1305/2013 förlänga den period som 
anges i artikel 26.1 i förordning (EU) 
nr 1303/2013 till den övergångsperiod som 
anges i artikel -1 i denna förordning.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medlemsstater som beslutar att 
utnyttja den möjlighet som anges i första 
stycket får kompensera för en eventuell 
minskning av deras totala tilldelning från 
Ejflu för nästa fleråriga budgetperiod, 
genom att öka sin nationella 
samfinansiering i motsvarande grad.

Or. en

Motivering

När det gäller fortsättningen av de nuvarande GJP-bestämmelserna måste medlemsstaterna 
kunna öka sin samfinansiering. De minskningar som kommissionen föreslår för Ejflu i den 
fleråriga budgetramen kan inte accepteras. Landsbygdsutvecklingsprogrammen måste 
fortsätta utan inskränkningar för jordbrukare och mottagare. På så sätt kan medlemsstaterna 
behålla miljöåtgärderna på åtminstone samma nivå som kommissionen har föreslagit och 
både medlemsstater och jordbrukare kan anpassa eller utvidga sina program för att möta 
miljöutmaningarna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som beslutar sig för att 
använda den möjlighet som anges i första 
stycket i denna punkt kan utvidga de 
åtgärder inom jordbruks-, miljö- och 
klimatområdena som anges i artikel 59.6 
i förordning (EU) nr 1305/2013.
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att utvidga omfattningen på sina jordbruks-, miljö- 
och klimatåtgärder som en del av sitt landsbygdsutvecklingsprogram under 
övergångsperioden. Med tanke på detta är det avgörande att säkerställa finansieringen för 
den andra pelaren och ge medlemsstaterna möjlighet att öka sin nationella samfinansiering 
för att effektivt kunna genomföra åtgärder under övergångsperioden.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som beslutar att utnyttja den 
möjlighet som anges i första stycket ska 
anmäla sitt beslut till kommissionen senast 
tio dagar efter det att denna förordning 
träder i kraft. Om en medlemsstat har lagt 
fram en uppsättning regionala program 
i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 ska denna anmälan också 
innehålla information om vilket av de 
regionala programmen som ska förlängas 
och om det motsvarande budgetanslaget 
inom den årliga fördelningen för 2021 
enligt bilaga I till förordning (EU) 
nr 1305/2013.

Medlemsstater som beslutar att utnyttja den 
möjlighet som anges i första stycket ska 
anmäla sitt beslut till kommissionen senast 
tio dagar efter det att denna förordning 
träder i kraft. Om en medlemsstat har lagt 
fram en uppsättning regionala program 
i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 ska denna anmälan också 
innehålla information om vilket av de 
regionala programmen som ska förlängas 
och om det motsvarande budgetanslaget 
inom den årliga fördelningen för 2021 och, 
när artikel -1.2 i denna förordning 
tillämpas, för år 2022 enligt bilaga I till 
förordning (EU) nr 1305/2013.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser att en förlängning 
av den period som avses i första stycket 
inte är motiverad ska den underrätta 
medlemsstaten om detta inom sex veckor 
efter mottagandet av den anmälan som 
avses i andra stycket.

Om kommissionen anser att en förlängning 
av den period som avses i första stycket 
inte är motiverad ska den underrätta 
medlemsstaten om detta inom fyra veckor 
efter mottagandet av den anmälan som 
avses i andra stycket. Kommissionen ska 
ge de berörda medlemsstaterna en 
motivering till varför den inte godkänner 
förlängningen samt, om möjligt, specifika 
rekommendationer för hur man ska 
förbättra meddelandet så att det blir 
tillämpligt. Den berörda medlemsstaten 
får, inom fyra veckor efter att ha tagit 
emot sådana rekommendationer från 
kommissionen, lämna in en uppdaterad 
förklaring där man förklarar hur man 
kommer att genomföra kommissionens 
rekommendation om tillämpningen av 
förlängningen.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska vederbörligen motivera sitt beslut att förkasta förlängningen av 
programmen, vilket bidrar till att i tid skapa rättssäkerhet och upprätthållna insatser för 
jordbrukarna. Det är nödvändigt att i tid ge medlemsstaterna en detaljerad vägledning för att 
undvika att äventyra stabiliteten i jordbrukssektorn.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den anmälan som avses i andra stycket ska 
inte påverka skyldigheten att lämna in en 
begäran om ändring av landsbygdsprogram 
för år 2021 i enlighet med artikel 11.1 a 
i förordning (EU) nr 1305/2013. Sådana 
ändringar ska syfta till att bibehålla minst 
samma totala nivå för Ejflu-utgifterna för 
de åtgärder som avses i artikel 59.6 i den 

Den anmälan som avses i andra stycket ska 
inte påverka skyldigheten att lämna in en 
begäran om ändring av landsbygdsprogram 
för år 2021 och, när artikel -1.2 i denna 
förordning tillämpas, för år 2022 
i enlighet med artikel 11.1 a i förordning 
(EU) nr 1305/2013. Sådana ändringar ska 
syfta till att bibehålla minst samma totala 
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förordningen. nivå för Ejflu-utgifterna för de åtgärder 
som avses i artikel 59.6 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För medlemsstater som inte beslutar sig för 
att utnyttja den möjlighet som anges 
i punkt 1 i denna artikel ska artikel [8] 
i förordning (EU) …/… [förordningen om 
den fleråriga budgetramen 2021–2027] 
tillämpas på det anslag som inte utnyttjas 
för år 2021 enligt bilaga I till förordning 
(EU) nr 1305/2013.

För medlemsstater som inte beslutar sig för 
att utnyttja den möjlighet som anges 
i punkt 1 i denna artikel ska artikel [8] 
i förordning (EU) …/… [förordningen om 
den fleråriga budgetramen 2021–2027] 
tillämpas på det anslag som inte utnyttjas 
för år 2021 och, när artikel -1.2 i denna 
förordning tillämpas, för år 2022 enligt 
bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att utnyttja 
den möjlighet som anges i punkt 1 endast 
i fråga om vissa regionala program ska det 
anslag som avses i första stycket i denna 
punkt vara det belopp som anges för den 

Om en medlemsstat beslutar att utnyttja 
den möjlighet som anges i punkt 1 endast 
i fråga om vissa regionala program ska 
det anslag som avses i första stycket i 
denna punkt vara det belopp som anges för 
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medlemsstaten för 2021 i bilaga I till 
förordning (EU) nr 1305/2013 minus de 
budgetanslag som anmälts i enlighet med 
punkt 2 första stycket för de regionala 
program som förlängs.

den medlemsstaten för 2021 och, när 
artikel -1.2 i denna förordning tillämpas, 
för år 2022 i bilaga I till förordning (EU) 
nr 1305/2013 minus de budgetanslag som 
anmälts i enlighet med punkt 2 första 
stycket för de regionala program som 
förlängs.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För program för vilka 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 i enlighet med artikel 
1.1 i denna förordning ska hänvisningarna 
till tidsperioder eller tidsfrister i artiklarna 
50.1, 51.1, 57.2, artikel 65.2 och 65.4 samt 
artikel 76 första stycket i förordning (EU) 
nr 1303/2013 förlängas med ett år.

2. För program för vilka 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 i enlighet med artikel 
1.1 i denna förordning ska hänvisningarna 
till tidsperioder eller tidsfrister i artiklarna 
50.1, 51.1, 57.2, artikel 65.2 och 65.4 samt 
artikel 76 första stycket i förordning (EU) 
nr 1303/2013 förlängas under den 
övergångsperiod som anges i artikel -1 
i denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För medlemsstater som beslutar att 
förlänga perioden 2014–2020 i enlighet 
med artikel 1.1 i denna förordning ska det 
partnerskapsavtal som upprättats för 
perioden 1 januari 2014–31 december 2020 
i enlighet med förordning (EU) nr 
1303/2013 fortsätta att användas som 
strategiskt dokument av medlemsstaterna 
och kommissionen med avseende på 
genomförandet av stöd som Ejflu beviljat 
för år 2021.

3. För medlemsstater som beslutar att 
förlänga perioden 2014–2020 i enlighet 
med artikel 1.1 i denna förordning ska det 
partnerskapsavtal som upprättats för 
perioden 1 januari 2014–31 december 2020 
i enlighet med förordning (EU) 
nr 1303/2013 fortsätta att användas som 
strategiskt dokument av medlemsstaterna 
och kommissionen med avseende på 
genomförandet av stöd som Ejflu beviljat 
under övergångsperioden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande för vissa typer av utgifter 
under 2021

Stödberättigande för vissa typer av utgifter 
under övergångsperioden

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 65.2 i förordning (EU) 
nr 1303/2013, artikel 2.2 i den här 
förordningen och artikel 38 i förordning 
(EU) nr 1306/2013 ska de utgifter som 
avses i artikel 3.1 i förordning (EU) 
nr 1310/2013 och i artikel 16 i delegerad 
förordning (EU) nr 807/2014 berättiga till 
Ejflu-bidrag från 2021 års anslag för 
program som stöds av Ejflu för vilka 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 1.1 i den här förordningen, om 
följande villkor är uppfyllda:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 65.2 i förordning (EU) 
nr 1303/2013, artikel 2.2 i den här 
förordningen och artikel 38 i förordning 
(EU) nr 1306/2013 ska de utgifter som 
avses i artikel 3.1 i förordning (EU) 
nr 1310/2013 och i artikel 16 i delegerad 
förordning (EU) nr 807/2014 berättiga till 
Ejflu-bidrag från anslagen under 
övergångsperioden för program som stöds 
av Ejflu för vilka medlemsstaterna beslutar 
att förlänga perioden 2014–2020 i enlighet 
med artikel 1.1 i den här förordningen, om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utgifterna anges i ett 
landsbygdsprogram för 2021.

(a) Utgifterna anges i ett 
landsbygdsprogram för de år som omfattas 
av övergångsperioden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Avdelning I – kapitel II – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av artiklarna 25–28 
i förordning (EU) [nya förordningen om 

gemensamma bestämmelser] för 
programåret 2021

Tillämpning av artiklarna 25–28 
i förordning (EU) [nya förordningen om 

gemensamma bestämmelser] för 
programåret 2021 och i tillämpliga fall 

2022

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utgifter som rör rättsliga åtaganden 
gentemot stödmottagare och som 
uppkommit inom ramen för de åtgärder 
som avses i artiklarna 23, 39 och 43 
i rådets förordning (EG) nr 1698/200519 
som stöds enligt förordning (EU) 
nr 1305/2013 ska fortsätta att vara 
berättigade till Ejflu-bidrag under perioden 
2022–2027 som omfattas av den 
strategiska GJP-planen, om följande villkor 
är uppfyllda:

1. Utgifter som rör rättsliga åtaganden 
gentemot stödmottagare och som 
uppkommit inom ramen för de åtgärder 
som avses i artiklarna 23, 39 och 43 
i rådets förordning (EG) nr 1698/200519 
som stöds enligt förordning (EU) 
nr 1305/2013 ska fortsätta att vara 
berättigade till Ejflu-bidrag under perioden 
2022–2027 och, när artikel -1.2 i denna 
förordning tillämpas, för perioden 2023–
2027 som omfattas av den strategiska GJP-
planen, om följande villkor är uppfyllda:

__________________ __________________
19 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).

19 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sådana utgifter anges i respektive 
strategiska GJP-plan för 2022–2027 
i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
och är förenliga med förordning (EU) [den 
övergripande förordningen].

(a) Sådana utgifter anges i respektive 
strategiska GJP-plan för 2022–2027 och, 
när artikel -1.2 i denna förordning 
tillämpas, för perioden 2023–2027 
i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
och är förenliga med förordning (EU) [den 
övergripande förordningen].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifter som rör rättsliga åtaganden 
gentemot stödmottagare och som 
uppkommit inom ramen för de fleråriga 
åtgärder som avses i artiklarna 28, 29, 33 
och 34 i rådets förordning (EU) 
nr 1305/2013 och utgifter som rör rättsliga 
åtaganden för en period efter den 1 januari 
2024, eller efter den 1 januari 2025 
i medlemsstater som har beslutat att 

2. Utgifter som rör rättsliga åtaganden 
gentemot stödmottagare och som 
uppkommit inom ramen för de fleråriga 
åtgärder som avses i artiklarna 28, 29, 33 
och 34 i rådets förordning (EU) 
nr 1305/2013 och utgifter som rör rättsliga 
åtaganden för en period efter den 1 januari 
2024, eller efter den 1 januari 2025 
i medlemsstater som har beslutat att 
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förlänga perioden 2014–2020 i enlighet 
med artikel 1.1. i den här förordningen, 
som uppkommit inom ramen för artiklarna 
14–18, artikel 19.1 a och b, artiklarna 20, 
22–27, 35, 38, 39 och 39a i förordning 
(EU) nr 1305/2013 samt artikel 35 
i förordning (EU) nr 1303/2013 ska vara 
berättigade till Ejflu-bidrag under perioden 
2022–2027 som omfattas av den 
strategiska GJP-planen, om följande villkor 
är uppfyllda:

förlänga perioden 2014–2020 i enlighet 
med artikel 1.1. i den här förordningen, 
som uppkommit inom ramen för artiklarna 
14–18, artikel 19.1 a och b, artiklarna 20, 
22–27, 35, 38, 39 och 39a i förordning 
(EU) nr 1305/2013 samt artikel 35 
i förordning (EU) nr 1303/2013 ska vara 
berättigade till Ejflu-bidrag under perioden 
2022–2027 och, när artikel -1.2 i denna 
förordning tillämpas, för perioden 2023–
2027 som omfattas av den strategiska 
GJP-planen, om följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sådana utgifter anges i respektive 
strategiska GJP-plan för 2022–2027 
i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
och är förenliga med förordning (EU) [den 
övergripande förordningen].

(a) Sådana utgifter anges i respektive 
strategiska GJP-plan för 2022–2027 och, 
när artikel -1.2 i denna förordning 
tillämpas, för perioden 2023–2027 
i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
och är förenliga med förordning (EU) [den 
övergripande förordningen].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arbetsprogram för stöd till 
sektorn för olivolja och bordsoliver som 
avses i artikel 29 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 och som upprättas för 
perioden 1 april 2018–31 mars 2021 ska 
förlängas och avslutas den 31 december 
2021. De berörda producentorganisationer 
som erkänts enligt artikel 152 i förordning 
(EU) nr 1308/2013, de berörda 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 156 i samma förordning och de 
berörda branschorganisationer som erkänts 
enligt artikel 157 i samma förordning ska 
ändra sina arbetsprogram för att ta hänsyn 
till denna förlängning. De ändrade 
arbetsprogrammen ska anmälas till 
kommissionen senast den 31 december 
2020.

1. De arbetsprogram för stöd till 
sektorn för olivolja och bordsoliver som 
avses i artikel 29 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 och som upprättas för 
perioden 1 april 2018–31 mars 2021 ska 
förlängas och avslutas vid slutet av 
övergångsperioden. De berörda 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 152 i förordning (EU) nr 1308/2013, 
de berörda sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 156 i samma förordning och de 
berörda branschorganisationer som erkänts 
enligt artikel 157 i samma förordning ska 
ändra sina arbetsprogram för att ta hänsyn 
till denna förlängning. De ändrade 
arbetsprogrammen ska anmälas till 
kommissionen senast den 31 december 
2020 eller, när artikel -1.2 i denna 
förordning tillämpas, senast den 
31 december 2021.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkända producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker som har ett 
verksamhetsprogram enligt artikel 33 
i förordning (EU) nr 1308/2013 som har 

Erkända producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker som har ett 
verksamhetsprogram enligt artikel 33 
i förordning (EU) nr 1308/2013 som har 
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godkänts av en medlemsstat för en period 
efter den 31 december 2021 ska senast den 
15 september 2021 lämna in en begäran till 
den medlemsstaten om att dess 
verksamhetsprogram ska

godkänts av en medlemsstat för en period 
efter slutet av övergångsperioden får 
lämna in en begäran till den medlemsstaten 
om att dess verksamhetsprogram ska

Or. en

Motivering

Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn som deltar i operativa program 
som löper ut efter den 31 december 2021 bör även ges möjlighet att välja mellan att antingen 
modifiera eller ersätta sina respektive program för att uppfylla de nya strategiska planerna 
eller låta dem pågå oförändrat tills de löper ut.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en erkänd producentorganisation inte 
lämnar in en sådan begäran senast den 
15 september 2021 ska dess 
verksamhetsprogram som godkänts 
i enlighet med förordning (EU) 
nr 1308/2013 avslutas den 31 december 
2021.

Om en erkänd producentorganisation inte 
lämnar in en sådan begäran ska punkt 6 
gälla för dess verksamhetsprogram till dess 
att programmet avslutas. 

Or. en

Motivering

Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn som deltar i operativa program 
som löper ut efter den 31 december 2021 bör även ges möjlighet att välja mellan att antingen 
modifiera eller ersätta sina respektive program för att uppfylla de nya strategiska planerna 
eller låta dem pågå oförändrat tills de löper ut.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De stödprogram inom vinsektorn 
som avses i artikel 40 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 ska avslutas den 15 oktober 
2023. Artiklarna 39–54 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 ska fortsätta att tillämpas 
efter den 31 december 2021 på utgifter 
som uppkommit och betalningar som gjorts 
för insatser som genomförts i enlighet med 
den förordningen före den 16 oktober 2023 
inom den stödordning som avses 
i artiklarna 39–52 i den förordningen.

3. De stödprogram inom vinsektorn 
som avses i artikel 40 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 ska avslutas den 15 oktober 
2023. Artiklarna 39–54 i förordning (EU) 
nr 1308/2013 ska fortsätta att tillämpas 
efter slutet på övergångsperioden på 
utgifter som uppkommit och betalningar 
som gjorts för insatser som genomförts i 
enlighet med den förordningen före den 
16 oktober 2023 inom den stödordning 
som avses i artiklarna 39–52 i den 
förordningen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De nationella program inom 
biodlingssektorn som avses i artikel 55 
i förordning (EU) nr 1308/2013 ska 
avslutas den 31 juli 2022. Artiklarna 55, 56 
och 57 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska 
fortsätta att tillämpas efter den 
31 december 2021 på utgifter som 
uppkommit och betalningar som gjorts för 
insatser som genomförts i enlighet med den 
förordningen före den 1 augusti 2022 inom 
den stödordning som avses i artikel 55 
i den förordningen.

4. De nationella program inom 
biodlingssektorn som avses i artikel 55 
i förordning (EU) nr 1308/2013 ska 
avslutas den 31 juli 2022. Artiklarna 55, 56 
och 57 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska 
fortsätta att tillämpas efter slutet av 
övergångsperioden på utgifter som 
uppkommit och betalningar som gjorts för 
insatser som genomförts i enlighet med den 
förordningen före den 1 augusti 2022 eller, 
när artikel -1.2 i denna förordning 
tillämpas, senast den 1 augusti 2023 inom 
den stödordning som avses i artikel 55 
i förordning (EU) nr 1308/2013.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med avseende på de stödordningar 
som avses i punkterna 3 och 4 i denna 
artikel ska artiklarna 7.3, 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102.2, 110 och 111 i förordning (EU) 
nr 1306/2013 och de relevanta 
bestämmelser i delegerade akter och 
genomförandeakter som rör dessa artiklar 
fortsätta att tillämpas efter den 
31 december 2021 när det gäller utgifter 
som uppkommit och betalningar som gjorts 
för insatser som genomförts i enlighet med 
förordning (EU) nr 1308/2013 efter den 
dagen och till och med det att de 
stödordningar som avses i punkterna 3 och 
4 i denna artikel avslutats.

6. Med avseende på de stödordningar 
som avses i punkterna 3 och 4 i denna 
artikel ska artiklarna 7.3, 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102.2, 110 och 111 i förordning (EU) 
nr 1306/2013 och de relevanta 
bestämmelser i delegerade akter och 
genomförandeakter som rör dessa artiklar 
fortsätta att tillämpas efter slutet av 
övergångsperioden när det gäller utgifter 
som uppkommit och betalningar som gjorts 
för insatser som genomförts i enlighet med 
förordning (EU) nr 1308/2013 efter den 
dagen och till och med det att de 
stödordningar som avses i punkterna 3 och 
4 i denna artikel avslutats.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 1
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 28 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För nya åtaganden som ska göras från För nya åtaganden som ska göras från och 



PE646.753v01-00 40/94 PR\1196151SV.docx

SV

och med 2021 ska medlemsstaterna 
fastställa en kortare period på ett till tre 
i sina landsbygdsprogram. Om 
medlemsstaterna fastställer en förlängning 
av åtagandena med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats 
i enlighet med första stycket, får 
förlängningen från och med 2021 inte 
överstiga ett år. Från och med 2021 ska 
medlemsstaterna för nya åtaganden som 
följer direkt på ett åtagande som utfördes 
under den inledande perioden fastställa en 
period på ett år i sina landsbygdsprogram.”

med starten på den övergångsperiod som 
anges i artikel -1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) .../2020 
[övergångsförordningen] ska 
medlemsstaterna fastställa en kortare 
period på ett till tre år i sina 
landsbygdsprogram. Om medlemsstaterna 
fastställer en förlängning av åtagandena 
med ett år i taget efter det att den inledande 
perioden har avslutats i enlighet med första 
stycket, får förlängningen från starten på 
denna övergångsperiod inte överstiga 
ett år. Om det krävs för att uppnå eller 
upprätthålla de eftersträvade 
miljövinsterna får dock medlemsstaterna 
besluta att en sådan förlängning kan pågå 
längre än ett år om det handlar om 
åtgärder som bidrar till genomförandet av 
direktiv 92/43/EEG, 2009/147/EG eller 
2000/60/EG, eller av förordning (EU) 
2018/842, och med hänsyn till att dessa 
åtgärder skulle behöva anpassas för 
förberedelserna och innehållet i den 
strategiska GJP-planen. Från och med 
början på övergångsperioden ska 
medlemsstaterna för nya åtaganden som 
följer direkt på ett åtagande som utfördes 
under den inledande perioden fastställa en 
period på ett år i sina landsbygdsprogram.”

Or. en

Motivering

En begränsning på högst 3 år för de nya åtaganden som görs under 2021 kan anses lämpligt 
för de flesta åtgärder för landsbygdsutveckling. Å andra sidan är de jordbruks-, miljö- och 
klimatåtgärder som avses i artikel 28.5 i förordning 1305/2013 mycket beroende av 
möjligheten att göra långsiktiga åtaganden för att kompensera mottagarna för skötseln av 
marken i enlighet med ovannämnda rättsakter. Treårsgränsen bör därför inte gälla för dessa 
åtgärder förutsatt att de är integrerade i den nya strategiska GJP-planen.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För nya åtaganden som ska göras från 
och med 2021 ska medlemsstaterna 
fastställa en kortare period på ett till tre år 
i sina landsbygdsprogram. Om 
medlemsstaterna fastställer en förlängning 
med ett år i taget för bibehållandet av 
ekologiskt jordbruk efter det att den 
inledande perioden har avslutats i enlighet 
med första stycket, får förlängningen från 
och med 2021 inte överstiga ett år. För nya 
åtaganden som rör bibehållande som följer 
direkt på ett åtagande som utfördes under 
den inledande perioden ska 
medlemsstaterna, från och med 2021, 
fastställa en period på ett år i sina 
landsbygdsprogram.”

För nya åtaganden som ska göras från och 
med starten på den övergångsperiod som 
anges i artikel -1 i förordning (EU) 
.../2020 [övergångsförordningen] ska 
medlemsstaterna fastställa en kortare 
period på ett till tre år i sina 
landsbygdsprogram. Om medlemsstaterna 
fastställer en förlängning med ett år i taget 
för bibehållandet av ekologiskt jordbruk 
efter det att den inledande perioden har 
avslutats i enlighet med första stycket, får 
förlängningen från starten på denna 
övergångsperiod inte överstiga ett år. För 
nya åtaganden som rör bibehållande som 
följer direkt på ett åtagande som utfördes 
under den inledande perioden ska 
medlemsstaterna, i början av 
övergångsperioden, fastställa en period på 
ett år i sina landsbygdsprogram.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 3
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För nya åtaganden som ska göras från och 
med 2021 ska medlemsstaterna fastställa 
en kortare period på ett till tre år i sina 
landsbygdsprogram. Om medlemsstaterna 
fastställer en förlängning med ett år i taget 
av åtagandena efter det att den inledande 
perioden har avslutats i enlighet med första 
stycket, får förlängningen från och med 

”För nya åtaganden som ska göras från 
början av övergångsperioden ska 
medlemsstaterna fastställa en kortare 
period på ett till tre år i sina 
landsbygdsprogram. Om medlemsstaterna 
fastställer en förlängning av åtagandena 
med ett år i taget efter det att den inledande 
perioden har avslutats i enlighet med första 
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2021 inte överstiga ett år. stycket, får förlängningen från starten på 
övergångsperioden inte överstiga ett år.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 51.2 ska följande stycke 
läggas till:
 ”Om en medlemsstat beslutar att 
använda den möjlighet som anges i 
artikel 1.1 i förordning (EU) .../... 
(övergångsförordningen) kan denna 
medlemsstat besluta att öka den gräns på 
4 % som anges i detta stycke till 6 % för 
resten av övergångsperioden. Storleken på 
en sådan ökning ska kompenseras genom 
en lägre andel tekniskt stöd under åren 
2022–2027 eller, när artikel -1.2 i denna 
förordning tillämpas, under åren 2023–
2027.”

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna i GJP-reformen kommer att kräva betydande planering och 
åtaganden från jordbrukssektorn och nationella förvaltningar såväl under genomförandet 
som för att nå målen och uppfylla ambitionerna. Om medlemsstaterna tillåts använda en 
större procentandel av de medel de tilldelas för tekniskt stöd under övergångsperioden 
kommer det att hjälpa dem att utveckla de verktyg och åtgärder som behövs för att uppnå de 
fastställda målen. Ett större tekniskt stöd måste kompenseras efter övergångsperioden och får 
därför inte påtvingas jordbrukarna.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 6 – led a
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5, 6 och 7 ska det totala beloppet 
för unionens stöd för landsbygdsutveckling 
enligt denna förordning för perioden 
1 januari 2021–31 december 2021 vara 
högst 11 258 707 816 EUR i löpande 
priser, i enlighet med den fleråriga 
budgetramen för åren 2021–2027.”

”Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5, 6 och 7 ska det totala beloppet 
för unionens stöd för landsbygdsutveckling 
enligt denna förordning för perioden 
1 januari 2021–31 december 2021 och, när 
artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] gäller, från och 
med den 1 januari 2022 till den 
31 december 2022, vara högst 
11 258 707 816 EUR i löpande priser, 
i enlighet med den fleråriga budgetramen 
för åren 2021–2027.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 1
Förordning (EU) nr 1306/2013
Artikel 25 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För 2021 ska beloppet för reserven vara 
400 miljoner EUR (2011 års priser) och 
ska omfattas av rubrik 3 i den fleråriga 
budgetramen, såsom anges i bilagan till 
rådets förordning (EU) [xxxx/xxxx]* 
[förordningen om den fleråriga 
budgetramen].

”För varje år under den övergångsperiod 
som avses i artikel -1 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] ska beloppet för 
reserven vara 400 miljoner EUR 
(2011 års priser) och ska omfattas av rubrik 
3 i den fleråriga budgetramen, såsom anges 
i bilagan till rådets förordning (EU) 
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[xxxx/xxxx]* [förordningen om den 
fleråriga budgetramen].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 3
Förordning (EU) nr 1306/2013
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. För program för vilka 
medlemsstater beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 1.1 i förordning (EU) 
[XXXX/XXXX] [denna förordning] ska 
inga förskott beviljas för 2021 års anslag.”

”5. För program för vilka 
medlemsstater beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 1.1 i förordning (EU) 
[XXXX/XXXX] [denna förordning] ska 
inga förskott beviljas för anslagen under 
övergångsperioden.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 1
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 11 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För år 2021 ska medlemsstaterna senast 
den 1 augusti 2020 anmäla de beslut som 
fattats i enlighet med denna artikel och 

”För varje år under den övergångsperiod 
som avses i artikel -1 
i Europaparlamentets och rådets 
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beräknade resultat av minskningar till 
kommissionen.”

förordning (EU) .../2020 
[övergångsförordningen] ska 
medlemsstaterna senast den 1 augusti 
föregående år anmäla de beslut som fattats 
i enlighet med denna artikel och beräknade 
resultat av minskningar till 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 1 ska följande stycke 
läggas till:
”När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] gäller kan 
medlemsstaterna senast den 1 augusti 
2020 välja att tillhandahålla extra stöd 
som finansieras genom Ejflu under 
budgetåret 2023, upp till 15 % av deras 
årliga nationella tak för kalenderåret 
2022 i enlighet med bilaga II till denna 
förordning. Därefter ska det motsvarande 
beloppet inte längre vara tillgängligt för 
beviljande av direktstöd. Detta beslut ska 
anmälas till kommissionen senast den 
1 augusti 2020 och ska innehålla 
en uppgift om den procentsats som valts.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 2 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande stycke 
läggas till:
”När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] gäller får 
medlemsstater som inte fattar det beslut 
som avses i punkt 1 i denna artikel för 
budgetåret 2023, besluta att högst 15 %, 
eller när det gäller Bulgarien, Estland, 
Spanien, Lettland, Litauen, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland 
och Sverige högst 25 %, av det belopp som 
avsätts för stöd till åtgärder som under 
budgetåret 2023 finansieras genom Ejflu 
genom unionslagstiftning som antagits 
efter antagandet av rådets förordning 
(EU) [xxxx/xxxx] [förordningen om den 
fleråriga budgetramen]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre vara 
tillgängligt för stöd som finansieras 
genom Ejflu. Detta beslut ska anmälas till 
kommissionen senast den 1 augusti 2021 
och ska innehålla en uppgift om den 
procentsats som valts.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 3
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Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 15a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälningar för kalenderåret 2021 Anmälningar för kalenderåren under 
övergångsperioden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 3
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 15a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För kalenderåret 2021 ska 
medlemsstaterna senast den 1 augusti 2020 
anmäla de procentandelar av det årliga 
nationella taket som avses i artiklarna 22.2, 
42.1, 49.1, 51.1 och 53.6.”

För varje kalenderår under 
övergångsperioden ska medlemsstaterna 
senast den 1 augusti föregående år anmäla 
de procentandelar av det årliga nationella 
taket som avses i artiklarna 22.2, 42.1, 
49.1, 51.1 och 53.6.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 4
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om det tak för en medlemsstat som 
kommissionen fastställt enligt punkt 1 för 
kalenderåret 2021 avviker från taket för 
det föregående året till följd av en ändring 
av det belopp som anges i bilaga II eller till 
följd av beslut som fattats av den 
medlemsstaten i enlighet med punkt 3 
i denna artikel, artikel 14.1 eller 14.2, 
artiklarna 42.1, 49.1, 51.1 eller 53 ska den 
medlemsstaten linjärt minska eller öka 
värdet på alla stödrätter och/eller minska 
eller öka den nationella reserven eller de 
regionala reserverna för att säkerställa 
förenlighet med punkt 4 i den här artikeln.”

”Om det tak för en medlemsstat som 
kommissionen fastställt enligt punkt 1 för 
varje kalenderår under 
övergångsperioden avviker från taket för 
det föregående året till följd av en ändring 
av det belopp som anges i bilaga II eller till 
följd av beslut som fattats av den 
medlemsstaten i enlighet med punkt 3 
i denna artikel, artikel 14.1 eller 14.2, 
artiklarna 42.1, 49.1, 51.1 eller 53 ska den 
medlemsstaten linjärt minska eller öka 
värdet på alla stödrätter och/eller minska 
eller öka den nationella reserven eller de 
regionala reserverna för att säkerställa 
förenlighet med punkt 4 i den här artikeln.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 5
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 23 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För kalenderåret 2021 ska medlemsstater 
som tillämpar punkt 1 första stycket senast 
den 1 augusti 2020 anmäla de beslut som 
avses i punkterna 2 och 3 till 
kommissionen.”

”För varje kalenderår under 
övergångsperioden ska medlemsstater som 
tillämpar punkt 1 första stycket senast den 
1 augusti föregående år anmäla de beslut 
som avses i punkterna 2 och 3 till 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
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två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 6
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 25 – punkt 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”11. Efter tillämpning av den justering som 
avses i artikel 22.5 får de medlemsstater 
som har utnyttjat det undantag som 
föreskrivs i punkt 4 i den här artikeln 
besluta att stödrätter som innehas av 
jordbrukare den 31 december 2019 och 
som har ett värde som är lägre än det 
nationella eller regionala enhetsvärdet för 
2020, beräknat i enlighet med andra stycket 
i denna punkt, får enhetsvärdet ökat till det 
nationella eller regionala enhetsvärdet 
år 2020. Ökningen ska beräknas på 
följande villkor:

Efter tillämpning av den justering som 
avses i artikel 22.5 får de medlemsstater 
som har utnyttjat det undantag som 
föreskrivs i punkt 4 i den här artikeln 
besluta att stödrätter som innehas av 
jordbrukare den 31 december 2019 eller, 
när artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] gäller, den 
31 december 2020 och som har ett värde 
som är lägre än det nationella eller 
regionala enhetsvärdet för följande år 
under övergångsperioden, beräknat 
i enlighet med andra stycket i denna punkt, 
får enhetsvärdet ökat till det nationella eller 
regionala enhetsvärdet under motsvarande 
år. Ökningen ska beräknas på följande 
villkor:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 6
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 25 – punkt 11 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För att finansiera ökningen ska hela b) För att finansiera ökningen ska hela 
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eller delar av de ägda eller hyrda stödrätter 
som innehas av jordbrukare den 
31 december 2019 och som har ett värde 
som överstiger det nationella eller 
regionala enhetsvärdet år 2020, beräknat 
i enlighet med andra stycket, minskas. 
Denna minskning ska tillämpas på 
skillnaden mellan värdet på dessa stödrätter 
och det nationella eller regionala 
enhetsvärdet år 2020. Tillämpningen av 
denna minskning ska grundas på objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier, vilket 
får inbegripa fastställande av en maximal 
minskning.

eller delar av de ägda eller hyrda stödrätter 
som innehas av jordbrukare den 
31 december 2019 eller, när artikel -1.2 
i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] gäller, den 
31 december 2020 och som har ett värde 
som överstiger det nationella eller 
regionala enhetsvärdet under året efter 
övergångsperioden, beräknat i enlighet 
med andra stycket, minskas. Denna 
minskning ska tillämpas på skillnaden 
mellan värdet på dessa stödrätter och det 
nationella eller regionala enhetsvärdet 
under motsvarande år. Tillämpningen av 
denna minskning ska grundas på objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier, vilket 
får inbegripa fastställande av en maximal 
minskning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 6
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 25 – punkt 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nationella eller regionala enhetsvärde 
för år 2020 som avses i första stycket ska 
beräknas genom att det nationella eller 
regionala tak för ordningen för grundstöd 
som fastställts i enlighet med artikel 22.1 
eller 23.2 för år 2020, undantaget beloppet 
för den nationella reserven eller de 
regionala reserverna, divideras med antalet 
ägda eller hyrda stödrätter som jordbrukare 
innehar den 31 december 2019.

Det nationella eller regionala enhetsvärde 
för åren under övergångsperioden som 
avses i första stycket ska beräknas genom 
att det nationella eller regionala tak för 
ordningen för grundstöd som fastställts 
i enlighet med artikel 22.1 eller 23.2 för det 
aktuella året, undantaget beloppet för den 
nationella reserven eller de regionala 
reserverna, divideras med antalet ägda eller 
hyrda stödrätter som jordbrukare innehar 
den 31 december föregående år.



PR\1196151SV.docx 51/94 PE646.753v01-00

SV

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 7
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 25 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”12. För kalenderåret 2021 får 
medlemsstater besluta att tillämpa 
ytterligare intern konvergens genom att 
tillämpa punkt 11 på respektive år.”

”12. För kalenderåren under 
övergångsperioden får medlemsstater 
besluta att tillämpa ytterligare intern 
konvergens genom att tillämpa punkt 11 på 
respektive år.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 8
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 29 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] gäller ska 
medlemsstaterna för kalenderåret 2022 
meddela alla beslut som det hänvisas till 
i artikel 25.12 i denna förordning senast 
den 1 augusti 2021.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 9
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 30 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För tilldelningar från reserven under 2021 
ska det belopp i reserven som ska undantas 
i enlighet med andra stycket justeras 
i enlighet med artikel 22.5 andra stycket. 
För tilldelningar från reserven under 2021 
ska tredje stycket i denna punkt inte 
tillämpas.”

”För tilldelningar från reserven under 2021 
och, när artikel -1.2 i förordning [EU] 
.../... [övergångsförordningen] tillämpas, 
för tilldelningar från reserven under 2022 
ska det belopp i reserven som ska undantas 
i enlighet med andra stycket justeras i 
enlighet med artikel 22.5 andra stycket. För 
tilldelningar från reserven under 2021 och, 
när artikel -1.2 i förordning [EU] .../... 
[övergångsförordningen] tillämpas, för 
tilldelningar från reserven under 2022 ska 
tredje stycket i denna punkt inte tillämpas.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en möjlighet att förlänga tillämpningen av övergångsperioden till 
två år i de fall då GJP-reformen inte antas i tid.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 37.1 ska följande stycke 
läggas till:
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”Medlemsstater som ger nationellt 
övergångsstöd under 2020 får fortsätta 
med detta till slutet av den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 
i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen].”

Or. en

Motivering

Om dessa betalningar tas bort från en dag till nästa kommer det att ha en betydande negativ 
effekt på många känsliga sektorer. Genom att behålla betalningarna säkerställer man 
stabilitet, förutsägbarhet och planering för jordbrukarna. Att upprätthålla betalningarna 
ligger i linje med principen om att förlänga de nuvarande reglerna till övergångsperioden 
och göra det möjligt för respektive sektor att ställa om.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 10b (nytt)
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 37 – punkt 4 – strecksats 6a och 6b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) I artikel 37.4 ska följande 
strecksatser läggas till:
”– 50 % år 2021,
– när artikel -1.2 i förordning [EU] .../... 
[övergångsförordningen] tillämpas, 50 % 
år 2022.”

Or. en

Motivering

Om dessa betalningar tas bort från en dag till nästa kommer det att ha en betydande negativ 
effekt på många känsliga sektorer. Genom att behålla betalningarna säkerställer man 
stabilitet, förutsägbarhet och planering för jordbrukarna. Att upprätthålla betalningarna 
ligger i linje med principen om att förlänga de nuvarande reglerna till övergångsperioden 
och göra det möjligt för respektive sektor att ställa om.
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), 
dvs. 383 255 miljoner euro i 2018 års 
priser (431 946 miljoner euro i löpande 
priser). De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Grekland: 234,18 EUR. – Grekland: xxx EUR*,

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Grekland: 225,04 EUR. – Grekland: xxx EUR*,

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] tillämpas ska 
det grödspecifika stödbeloppet per 
stödberättigande hektar beräknas för 
2022 genom att den avkastning som anges 
i punkt 2 multipliceras med följande 
referensbelopp:
– Bulgarien: xxx EUR*,
– Grekland: xxx EUR*,
– Spanien: xxx EUR*,
– Portugal: xxx EUR*.
__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en
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Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 11 098 000 EUR till Grekland. a) xxx EUR* till Grekland.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en
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Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 576 000 EUR till Frankrike. b) xxx EUR* till Frankrike.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en
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Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 35 991 000 EUR till Italien. c) xxx EUR* till Italien.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en



PE646.753v01-00 66/94 PR\1196151SV.docx

SV

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 10 666 000 EUR till Grekland. a) xxx EUR* till Grekland.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en
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Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 554 000 EUR till Frankrike. b) xxx EUR* till Frankrike.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en
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Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 34 590 000 EUR till Italien.” c) xxx EUR* till Italien.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en
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Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] tillämpas ska 
unionsstödet till de arbetsprogram som 
avses i punkt 1 vara följande för 2022:
a) xxx EUR* till Grekland.
b) xxx EUR* till Frankrike. och
c) xxx EUR* till Italien.
__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
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om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 58 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Unionens finansiering för stödet till 
producentorganisationer enligt punkt 1 ska 
för 2020 vara 2 277 000 EUR för 
Tyskland.

Unionens finansiering för stödet till 
producentorganisationer enligt punkt 1 ska 
för 2020 vara xxx EUR* för Tyskland.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
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belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens finansiering för stödet till 
producentorganisationer enligt punkt 1 ska 
för 2021 vara 2 188 000 EUR för 
Tyskland.”

Unionens finansiering för stödet till 
producentorganisationer enligt punkt 1 ska 
för 2021 vara xxx EUR* för Tyskland.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 



PE646.753v01-00 72/94 PR\1196151SV.docx

SV

De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] tillämpas ska 
unionens finansiering för stödet till 
producentorganisationer enligt punkt 1 
för 2022 vara xxx* EUR för Tyskland.
__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
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som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 214a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 214a ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”Genom undantag från första stycket, och 
på tillstånd av kommissionen, får Finland 
under den övergångsperiod som anges 
i artikel -1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] fortsätta att ge 
producenter nationellt stöd som 
godkändes under 2020 på grundval av 
denna artikel.”

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 214a i förordningen om en samlad marknadsordning får Finland, efter tillstånd 
från kommissionen, anslå nationella betalningar för vissa branscher. Syftet med detta 
ändringsförslag är att se till att detta stöd upprätthålls under övergångsperioden, eftersom 
det skulle få en negativ inverkan på ett antal känsliga branscher om dessa anslag plötsligt 
togs bort. Genom att behålla dessa anslag säkerställs stabilitet och förutsägbarhet för 
jordbrukarna. Att upprätthålla betalningarna ligger i linje med principen om att förlänga de 
nuvarande reglerna till övergångsperioden och göra det möjligt för respektive sektor att 
ställa om.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 12 – led 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 267 580 000 EUR.

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: xxx EUR*,

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 12 – led 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
102 080 000 EUR.

– För Azorerna och Madeira: xxx 
EUR*,

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 12 – led 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 257 970 000 
EUR.

– För Kanarieöarna: xxx EUR*.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 12 – led 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 25 900 000 EUR.

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: xxx EUR*,

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 12 – led 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
20 400 000 EUR.

– För Azorerna och Madeira: xxx 
EUR*,

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 12 – led 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 69 900 000 
EUR.

– För Kanarieöarna: xxx EUR*.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 13 – led 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Unionen ska finansiera de åtgärder 
som anges i kapitel III och IV med högst 
23 000 000 EUR.

”2. Unionen ska finansiera de åtgärder 
som anges i kapitel III och IV med högst 
xxx EUR*.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 13 – led 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses 
i kapitel III får inte överstiga 6 830 000 
EUR.” 

3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses 
i kapitel III får inte överstiga xxx EUR*. 

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
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i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 14 
november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Bilaga I – led 2 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Del 2: Fördelning av unionsstödet för 
landsbygdsutveckling (2021)

”Del 2: Fördelning av unionsstödet för 
landsbygdsutveckling (Årligen för 
övergångsperioden i enlighet med artikel -
1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen])

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Bilaga I – led 2 – tabellen
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Kommissionens förslag

(löpande priser i EUR)

2021

Belgien 67 178 046

Bulgarien 281 711 396

Tjeckien 258 773 203

Danmark 75 812 623

Tyskland 989 924 996

Estland 87 875 887

Irland 264 670 951

Grekland 509 591 606

Spanien 1 001 202 880

Frankrike 1 209 259 199

Kroatien 281 341 503

Italien 1 270 310 371

Cypern 15 987 284

Lettland 117 307 269

Litauen 195 182 517

Luxemburg 12 290 956

Ungern 416 202 472

Malta 12 207 322

Nederländerna 73 151 195

Österrike 480 467 031

Polen 1 317 890 530

Portugal 493 214 858

Rumänien 965 503 339

Slovenien 102 248 788

Slovakien 227 682 721

Finland 292 021 227

Sverige 211 550 876

Totalt EU 11 230 561 046

Tekniskt stöd 28 146 770
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Totalt 11 258 707 816

Ändringsförslag

(löpande priser i EUR)

Övergångsperiod i enlighet med artikel -1 
i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] (årligen*)

Belgien X

Bulgarien X

Tjeckien X

Danmark X

Tyskland X

Estland X

Irland X

Grekland X

Spanien X

Frankrike X

Kroatien X

Italien X

Cypern X

Lettland X

Litauen X

Luxemburg X

Ungern X

Malta X

Nederländerna X

Österrike X

Polen X

Portugal X

Rumänien X

Slovenien X

Slovakien X

Finland X
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Sverige X

Totalt EU X

Tekniskt stöd X

Totalt X

___________________
* I sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och 
parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för ett bibehållande av finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) för EU-27 på samma nivå som i 2014–2020 års budget i reala 
termer (samtidigt som man budgeterar det ursprungliga beloppet för jordbruksreserven), 
dvs. 383 255 miljoner euro i 2018 års priser (431 946 miljoner euro i löpande priser). De 
belopp man enas om i denna förordning bör därför beräknas utifrån de belopp man har 
enats om för den fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, om denna inte antas i tid, utifrån 
de förlängda taken och bestämmelserna för 2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1
Förordning (EU) nr 1307/2013
Bilaga II – tabellen – kolumn 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2021
Övergångsperiod i enlighet med artikel -1 

i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] (årligen*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X
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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 resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
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De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2
Förordning (EU) nr 1307/2013
Bilaga III – tabellen – kolumn 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2021
Övergångsperiod i enlighet med artikel -1 

i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] (årligen*)

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
7 147,8 X
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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 resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Bilaga III
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VI – tabellen – kolumn 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med 2021 Från och med 2021

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 resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och parlamentets ståndpunkt 
i syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utrycker 
Europarlamentet sitt stöd för 
ett bibehållande av finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
för EU-27 på samma nivå som i 2014–
2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner euro i 2018 års priser 
(431 946 miljoner euro i löpande priser). 
De belopp man enas om i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man har enats om för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 eller, 
om denna inte antas i tid, utifrån de 
förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 
i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Föredraganden kan inte stödja några nedskärningar i jordbruksbudgeten i förslaget till den 
fleråriga budgetramen, eftersom inkomsterna för EU:s jordbrukare redan ligger under 
genomsnittet. Dessutom bör denna förordning respektera artikel 39.1 b i EUF-fördraget för 
att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. I sin resolution av den 
14 november 2018 krävde Europaparlamentet att den övergripande jordbruksbudgeten skulle 
behållas.
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MOTIVERING

Lagstiftningsförfarandet inför reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken avslutades 
för sent för att medlemsstaterna och kommissionen skulle kunna förbereda alla delar som är 
nödvändiga för att tillämpa den nya rättsliga ramen och de strategiska planerna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken från och med den 1 januari 2021. Kommissionen lade därför 
den 31 oktober 2019 fram ett förslag till förordning om övergångsperioden för den 
gemensamma jordbrukspolitiken för 2021. 

Dröjsmålet med att slutföra reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 skapar osäkerhet för jordbrukare och jordbrukssektorn. 
För att minska osäkerheten bygger detta betänkande på kommissionens förslag om att 
säkerställa fortsatt tillämpning av de nuvarande reglerna och att betalningarna till jordbrukare 
och andra stödmottagare fortsätter.

Föredraganden har som syfte att skapa stabilitet och säkerhet för jordbrukarna och 
jordbrukssektorn som helhet och säkerställa en tydlig väg mot den nya programperioden för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta ska uppnås med en balanserad och effektiv 
övergångsförordning som bygger på de nuvarande reglerna för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Föredraganden anser att detta är mycket viktigt, eftersom jordbrukarna 
och livsmedelssektorn kommer att känna till det slutliga innehållet i den nya 
övergångsförordningen och dess verkningar endast några månader innan lagstiftningen träder 
i kraft. Med tanke på att många investeringar och beställningar på gårdsnivå för det 
kommande året görs under sommarmånaderna, betonar föredraganden behovet av en smidig 
fortsättning av befintliga regler och strukturer och hon anser att det är rådligt att 
EU-institutionerna fattar ett snabbt och tydligt beslut om denna förordning. 

Föredraganden ställer sig bakom huvudprincipen i kommissionens förslag om att fortsätta 
med gamla regler och nya pengar, men framhåller kategoriskt att övergångsperioden inte på 
något sätt bör betyda att jordbrukare som arbetar enligt gamla regler får mindre pengar. Detta 
förslag till betänkande motsätter sig kraftigt alla minskningar av finansieringen av jordbruket, 
eftersom de europeiska jordbrukarnas inkomster redan är lägre än genomsnittet i andra 
sektorer. Denna förordning bör iaktta bestämmelsen om att tillförsäkra en skälig 
levnadsstandard för jordbrukarna i enlighet med vad som fastställs i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Betänkandet bygger därför på den budgetpost som 
antagits av Europaparlamentet om den fleråriga budgetramen, där det krävs att EU:s anslag 
till jordbrukssektorn ska ligga kvar på nuvarande nivå.

Föredraganden ser denna förordning som en viktig länk mellan den gemensamma 
jordbrukspolitikens programperioder, och anser att övergångsförordningen bör erbjuda 
medlemsstaterna tillräckligt med tid för att förbereda sina respektive nationella strategiska 
planer samt de administrativa strukturer och it-strukturer som krävs för ett framgångsrikt 
genomförande av den nya rättsliga ramen. Därför skulle en tillräckligt lång övergångsperiod, 
som respekterar dessa tidsramar, ge välbehövlig stabilitet och säkerhet för jordbrukssektorn 
under övergången till den nya programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

I rapporten understryks att medlemsstaterna och kommissionen bör ha omfattande samråd 
med jordbrukare och alla berörda parter när de utarbetar sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det konstateras att arbetet med att utveckla 
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medlemsstaternas strategiska planer bör genomföras utan dröjsmål för att säkerställa 
en smidig övergång för jordbrukare till en ny programperiod.

Varaktighet 

I sitt förslag föreslog kommissionen en övergångsperiod på ett år. Även om föredraganden 
stöder denna löptid i princip är det uppenbart att det på grund av komplexiteten och det 
aktuella läget i förfarandet om beslutet om nästa fleråriga budgetram och reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken är möjligt att en övergångsperiod på ett år inte är tillräcklig. 
Enligt förslaget om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 förutser kommissionen 
att medlemsstaterna och de nationella förvaltningarna behöver minst ett år i förväg för att 
utarbeta sina strategiska planer och att kommissionen då har flera månader på sig för 
godkännandeförfarandet. Av dessa skäl och med hänsyn till principen om en ettårig 
övergångsperiod har föredraganden föreslagit införandet av en skyddsklausul som vid behov 
skulle möjliggöra en förlängning av övergångsperioden med ytterligare ett år. 

Tidpunkten för offentliggörandet av aktiveringen av skyddsklausulen i Europeiska unionens 
officiella tidning, som har fastställts till den 30 september 2020, anses ta hänsyn till 
komplexiteten i lagstiftningsförfarandet och den tid som krävs för att de nya reglerna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna tillämpas med framgång. För att fastställa 
en tidsfrist som är förenlig med den ovan nämnda tidsfristen anser föredraganden att den 
tidpunkt då en överenskommelse mellan medlagstiftarna nås ger medlemsstaterna 
en tillräcklig garanti för att de ska kunna inleda förberedelserna. Enligt föredraganden ska 
man nå en överenskommelse senast den 30 juni 2020.

Föredraganden ställer sig pragmatiskt till övergångsförordningen och understryker att den bör 
hållas åtskild från reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. En vägledande princip 
för föredraganden när detta betänkande utarbetas är att nya initiativ inte bör införas 
i övergångsbestämmelserna. Tillvägagångssättet beror på att lagstiftningen kommer att träda 
i kraft 11 månader efter det att detta betänkande har lagts fram, och att det varken är rättvist 
eller realistiskt att be europeiska jordbrukare att införa nya åtgärder som inte har diskuterats 
fullt ut och godkänts av medlagstiftarna före den nya lagstiftningen träder i kraft. 

När det gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer nya åtgärder och 
regler att införas, och kommissionen har angett att ytterligare överväganden av dessa åtgärder 
och regler behövs mot bakgrund av meddelandet om den europeiska gröna given, som 
offentliggjordes den 11 december 2019. Föredraganden anser att den europeiska gröna given 
är ett viktigt och övergripande förslag som utformar den europeiska jordbruks- och 
livsmedelsproduktionens framtid på lång sikt. Föredraganden anser dock att dessa 
överväganden måste tas upp i förslagen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
och inte i denna förordning, eftersom det finns en risk för att man har två parallella 
reformprocesser som skulle innebära en betydande och kostsam osäkerhet för jordbrukarna 
och jordbrukssektorn som helhet.

Kontinuitet och möjligheter i övergången 

Föredraganden understryker att alla åtgärder som vidtas under övergångsperioden måste 
baseras på nuvarande regler och verktyg. När det gäller fortsättningen för de nuvarande 
reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken har föredraganden föreslagit att 
medlemsstaterna ska ha möjlighet att öka sin samfinansiering inom den andra pelaren. Det är 
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viktigt att de nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammen ska kunna fortsätta utan 
inskränkningar för jordbrukarna och stödmottagarna. 

Denna möjlighet skulle dessutom stödja medlemsstaternas åtagande att hålla miljöåtgärderna 
åtminstone på nuvarande nivå, som kommissionen har föreslagit. I betänkandet föreslås att 
medlemsstaterna ska ha möjlighet att utvidga omfattningen på sina jordbruks-, miljö- och 
klimatåtgärder som en del av sitt landsbygdsutvecklingsprogram under övergångsperioden.

I betänkandet anpassas förfarandet för kommissionens godkännande när det gäller 
förlängningen av programmen för landsbygdsutveckling. Enligt föredraganden bör 
kommissionen vederbörligen motivera sitt beslut att förkasta förlängningen av programmen, 
vilket skulle bidra till att i god tid skapa rättssäkerhet och kontinuiteten i betalningar för 
jordbrukarna. Enligt betänkandet är det nödvändigt att ge medlemsstaterna en detaljerad 
vägledning i god tid, för att undvika att stabiliteten i jordbrukssektorn äventyras.

I rapporten föreslås att varaktigheten för redan antagna operativa program ska effektiviseras. 
För att garantera rättssäkerheten och tillåta att de operativa programmen inom sektorn för 
frukt och grönsaker behandlas på samma sätt bör de få fortsätta i oförändrad form fram till 
deras respektive slutdatum.

En begränsning på högst 3 år för de nya åtaganden som görs under 2021 kan anses lämplig för 
de flesta åtgärder för landsbygdsutveckling. Å andra sidan är de jordbruks-, miljö- och 
klimatåtgärder som avses i artikel 28.5 i förordning 1305/2013, som bidrar till genomförandet 
av ramdirektivet för vatten, Natura 2000-direktiven eller förordningen om ansvarsfördelning 
(EU) 2018/842, beroende av möjligheten att göra långsiktiga åtaganden för att kompensera 
stödmottagarna för skötseln av marken i enlighet med ovannämnda rättsakter. Treårsgränsen 
bör därför inte gälla för dessa åtgärder förutsatt att de är integrerade i den nya strategiska 
planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Föredraganden föreslår att man följer logiken med att fortsätta med de nuvarande reglerna 
också för nationellt övergångsstöd och andra liknande system, som inte förlängdes 
i kommissionens förslag. Detta tillvägagångssätt skulle följa det allmänna målet att säkerställa 
fortsatt stöd till jordbrukare och andra stödmottagare under övergångsperioden och göra det 
möjligt för respektive sektorer att anpassa sig. Genom att behålla betalningarna säkerställer 
man stabilitet, förutsägbarhet och möjligheten för jordbrukarna att planera. Om dessa 
betalningar tas bort från en dag till nästa kommer det att ha en betydande negativ effekt på 
många känsliga jordbrukssektorer i Europa. 

Rapporten banar väg för en smidigare övergång till den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
genom att öka det tekniska biståndet och uppmuntra medlemsstaterna att börja utarbeta de 
strategiska planerna så tidigt som möjligt. Övergången till en ny programperiod innebär 
ytterligare administrativa krav för de nationella förvaltningarna, med en potentiell risk för 
inverkan på de slutliga stödmottagarna. De föreslagna ändringarna i denna reform för den 
gemensamma jordbrukspolitiken är betydande och kommer också att kräva omfattande 
planering och åtaganden från jordbrukssektorn såväl under genomförandet som för att nå 
målen och uppfylla ambitionerna. Föredraganden anser att det är nödvändigt att 
medlemsstaterna tillåts använda en större procentandel av de medel de tilldelas för tekniskt 
stöd under övergångsperioden, för att utveckla de verktyg och åtgärder som behövs för att 
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uppnå de fastställda målen. Ett större tekniskt stöd måste kompenseras efter 
övergångsperioden, och den ekonomiska bördan får inte läggas på jordbrukarna. 


