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Förslag till lagstiftningsresolution

Utkastet till Europaparlamentets ståndpunkt efter parlamentets och rådets juridiska 
språkgranskning ska ha följande lydelse:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
(EU) 2019/…

av den

om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller 
vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 
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EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 och 

43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets 
beslut av den …



RR\1174343SV.docx 3/9 PE632.888v01-00

SV

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/20131 är den nuvarande 

rättsliga ramen för stöd för landsbygdsutveckling. Den möjliggör stöd till andra 

områden än bergsområden med naturliga begräsningar. Med hänsyn till den 

förlängning av tidsfristen till 2019 för den nya avgränsningen av andra områden än 

bergsområden med naturliga begräsningar som införts genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2017/23932 och den kortare anpassningsperioden för de 

jordbrukare som inte längre kommer att vara berättigade till stöd, bör successivt 

nedtrappat övergångsstöd som inleds först 2019 inledas med högst 80 % av det 

genomsnittsstöd som fastställts för programperioden 2014–2020. Stödnivån bör 

fastställas så att den slutliga nivån 2020 uppgår till hälften av utgångsnivån.

(2) För att bistå medlemsstaterna och de berörda parterna att i tid förbereda den framtida 

gemensamma jordbrukspolitiken och säkerställa en smidig övergång till nästa 

programperiod bör det klargöras att det är möjligt att finansiera åtgärder som 

förbereder den framtida gemensamma jordbrukspolitiken genom tekniskt bistånd på 

kommissionens initiativ.

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/20133 är den nuvarande 

rättsliga ramen för direktstöd. Medan de flesta av den förordningens bestämmelser 

1 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). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 
1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 
1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter 
och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter 
för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial 
(EUT L 350, 29.12.2017, s. 15). 

3 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).
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kan tillämpas så länge den är i kraft, avser andra bestämmelser uttryckligen 

kalenderåren 2015–2019 som omfattas av den fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Vissa andra bestämmelser var inte uttryckligen planerade att tillämpas bortom 

kalenderåret 2019. I juni 2018 lade kommissionen fram ett förslag till en ny 

förordning som syftar till att ersätta förordning (EU) nr 1307/2013, men först från 

och med den 1 januari 2021. Därför är det lämpligt att göra vissa tekniska justeringar 

i förordning (EU) nr 1307/2013 så att den kan tillämpas smidigt under kalenderåret 

2020.
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(4) Skyldigheten i artikel 11 i förordning (EU) nr 1307/2013 att minska den del som 

överstiger 150 000 EUR av direktstödsbeloppet som ska beviljas en jordbrukare för 

ett visst kalenderår fortsätter att tillämpas så länge den förordningen är i kraft. Den 

artikeln föreskriver dock endast en skyldighet för medlemsstaterna att meddela sina 

beslut och uppskattade resultat av minskningarna för åren 2015–2019. I syfte att 

säkerställa en fortsättning av det befintliga systemet bör medlemsstaterna även 

meddela sina beslut avseende år 2020 och det beräknade resultatet av minskningen 

för det året. 
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(5) Flexibilitet mellan pelare är en frivillig överföring av medel mellan direktstöd och 

landsbygdsutveckling. Medlemsstaterna får använda sig av denna flexibilitet med 

avseende på kalenderåren 2014–2019 enligt artikel 14 i förordning (EU) 

nr 1307/2013. För att säkerställa att medlemsstaterna kan fortsätta med sina 

strategier, bör flexibiliteten mellan pelarna göras tillgänglig även för kalenderåret 

2020, som motsvarar räkenskapsåret 2021. 

(6) Till följd av ändringen av artikel 14 i förordning (EU) nr 1307/2013 med avseende 

på kalenderåret 2020, är det lämpligt att anpassa hänvisningarna till den artikeln 

avseende medlemsstaternas skyldighet att linjärt minska eller öka värdet på 

stödrätterna på grund av variationer i det årliga nationella tak som följer av deras 

anmälningar av tillämpningen av flexibilitet mellan pelare.

(7) Förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 bör därför ändras i 

enlighet med detta.

(8) För att snabbt kunna ge medlemsstaterna den flexibilitet som behövs och säkerställa 

kontinuiteten i politiken för landsbygdsutveckling under de sista åren av 

programperioden 2014–2020, är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den 

tidsfrist på åtta veckor som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av 

Europeiska atomenergigemenskapen.

(9) För att snabbt kunna ge medlemsstaterna den flexibilitet som behövs och säkerställa 

kontinuiteten i politiken för landsbygdsutveckling under de sista åren av 

programperioden 2014–2020, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 

mars 2019. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1305/2013

Förordning (EU) nr 1305/2013 ska ändras på följande sätt:
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1. I artikel 31.5 ska följande stycke införas efter det första stycket:

”Genom undantag från första stycket ska successivt nedtrappat stöd som inleds först 

2019 inledas med högst 80 % av det genomsnittsstöd som fastställts för 

programperioden 2014–2020. Stödnivån ska fastställas så att den slutliga nivån 2020 

uppgår till hälften av utgångsnivån.”

2. I artikel 51.1 ska följande stycke införas efter det första stycket:

”Ejflu får finansiera åtgärder som förbereder genomförandet av den gemensamma 

jordbrukspolitiken under den efterföljande programperioden.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 1307/2013

Förordning (EU) nr 1307/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. För varje medlemsstat och för varje kalenderår ska det beräknade resultatet av 

den minskning av stöd som avses i artikel 11 (vilken avspeglas i skillnaden 

mellan det nationella tak som fastställs i bilaga II, till vilket adderas det 

tillgängliga beloppet i enlighet med artikel 58, och det nettotak som anges i 

bilaga III) göras tillgängligt som unionsstöd som finansieras av Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).”

2. I artikel 11.6 ska följande läggas till:

”För år 2020 ska medlemsstaterna senast den 31 december 2019 anmäla de beslut 

som fattats i enlighet med denna artikel och beräknade resultat av minskningar till 

kommissionen.”

3. Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till: 

”Senast den 31 december 2019 får medlemsstaterna besluta att högst 15 % av 

deras årliga nationella tak för kalenderåret 2020 som anges i bilaga II till den 
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här förordningen ska göras tillgängligt som extrastöd som finansieras genom 

Ejflu under räkenskapsåret 2021. Därefter ska det motsvarande beloppet inte 

längre vara tillgängligt för beviljande av direktstöd. Det beslutet ska anmälas 

till kommissionen senast den 31 december 2019 och ska ange den procentsats 

som valts.”

b) I punkt 2 ska följande stycke läggas till: 

”Senast den 31 december 2019 får medlemsstaterna besluta att högst 15 % ska 

göras tillgängligt som direktstöd, 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 som finansieras genom 

Ejflu under räkenskapsåret 2021 enligt unionslagstiftning som antagits efter 

rådets antagande av den relevanta förordningen i enlighet med artikel 312.2 i 

EUF-fördraget. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara 

tillgängligt för stöd som finansieras genom Ejflu. Det beslutet ska anmälas till 

kommissionen senast den 31 december 2019 och ska ange den procentsats som 

valts.” 

4. Artikel 22.5 ska ersättas med följande:

”5 Om det tak för en medlemsstat som kommissionen fastställt enligt punkt 1 i 

denna artikel avviker från taket för det föregående året 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 andra stycket, 51.1 andra stycket eller artikel 53 

ska den medlemsstaten linjärt minska eller öka värdet på alla stödrätter för att 

säkerställa förenlighet med punkt 4 i den här artikeln.”

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2019. 
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande

(Berör samtliga språkversioner.)


