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BRUXELLES

Om: Udtalelse om forordning om visse overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet 
via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 
og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 (COM(2019)0581 
– C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) er ved at udarbejde en 
betænkning om Kommissionens forslag til forordning om visse overgangsbestemmelser 
vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021. 

Budgetudvalget har besluttet at afgive en udtalelse i form af en skrivelse:

A. der henviser til, at Kommissionen i maj/juni 2018 fremsatte et sæt budgetmæssige og 
sektorspecifikke lovgivningsforslag med henblik på den næste flerårige finansielle ramme 
(FFR) for 2021-2027, herunder nye regler om en reform af Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL);

B. der henviser til, at en vellykket overgang til den næste generation af udgiftsprogrammer og 
støtteordninger inden for rammerne af den finansielle programmeringsperiode 2021-2027 vil 
afhænge af en rettidig vedtagelse af den overordnede FFR-lovgivning samt af de 
grundlæggende retsakter om en reform af finansieringsinstrumenterne;

C. der henviser til, at der er gjort betydelige fremskridt i de lovgivningsmæssige forhandlinger 
mellem Rådet og Europa-Parlamentet om det meste af den sektorspecifikke lovgivning; der 
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henviser til, at forhandlingerne om reformen af den fælles landbrugspolitik imidlertid har været 
udsat for alvorlige proceduremæssige forsinkelser;

D. der henviser til, at Rådet kun synes at gøre meget langsomme fremskridt hen imod en aftale 
om finanspakken for den næste FFR; 

E. der henviser til, at de modtagere, herunder de slutmodtagere af EU-midler, som rent faktisk 
gennemfører politikkerne og de tilgrundliggende programmer, ikke bør lide skade på grund af 
lovgivningsmæssige forsinkelser og juridisk usikkerhed;

F. der henviser til, at der ud over et gyldigt retsgrundlag skal udarbejdes en række operationelle 
og strategiske planer allerede inden den 1. januar 2021, for at de nye politikker kan iværksættes; 

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet på denne baggrund vedtog en beslutning den 10. 
oktober 2019 om "den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til 
at opfylde borgernes forventninger", hvori der anmodes om et sikkerhedsnet, der skal beskytte 
slutmodtagerne af EU's programmer, og hvori Kommissionen indtrængende opfordres til at 
påbegynde udarbejdelsen af en FFR-nødplan med henblik på at sikre kontinuitet i 
finansieringen, hvis det bliver nødvendigt at forlænge den nuværende FFR; 

H. der henviser til, at fortsat støtte til landbrugere inden for rammerne af ordningerne med 
direkte betalinger i 2021 bør gennemføres uden retlige uoverensstemmelser; der henviser til, at 
der er behov for ændringsforslag for at gøre det muligt at anvende intern konvergens og 
forlænge den generelle arealbetalingsordning for 2021; der henviser til, at 2021-beløbene for 
flere programmer skal ajourføres;

I. der henviser til, at medlemsstaterne i mangel af veldefinerede nationale finansieringsrammer 
efter 2020 risikerer ikke at kunne påtage sig nye retlige forpligtelser på området for udvikling 
af landdistrikter;

J. der henviser til, at der i mangel af visse tekniske tilpasninger vil opstå uoverensstemmelser i 
forbindelse med krisereserven, fristerne i tilknytning til udvidelsen af programmet for udvikling 
af landdistrikterne og bestemmelserne om forfinansiering; 

Budgetudvalget erkender forsinkelserne i de retlige procedurer, bestræber sig på at sikre en 
holdbar overgang fra den ene finansielle ramme til den anden og er klar over de risici, der kan 
opstå for medlemsstaterne og slutmodtagerne pga. retsusikkerhed, hvorfor udvalget:

1. støtter målene i den overgangspakke, som Kommissionen har foreslået, navnlig 
videreførelsen af den fælles landbrugspolitiks støtte under begge søjler i 2021 i henhold til de 
nuværende regler i tilfælde af yderligere forsinkelser i forhandlingerne om 
landbrugsreformpakken for perioden 2021-2027; 

2.  opfordrer til, at overgangsforordningen bliver vedtaget hurtigt;  

3. anmoder om gennemsigtige og rettidige oplysninger om deraf følgende ændringer i 
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retsgrundlaget for den fælles landbrugspolitik, som har indvirkning på de årlige 
budgetprocedurer for 2020 og derefter;

4. forventer, at disse overgangsforanstaltninger ikke berører og ikke fører til yderligere 
forsinkelser i den sektorspecifikke lovgivningsproces hen imod reformen af den fælles 
landbrugspolitik. 

Med venlig hilsen

Johan Van Overtveldt


