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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 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 26 februari 20203,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A9-0101/2020).

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.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

1 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 EUT C 109, 1.4.2020, s. 1.
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rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen föreslog att den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
kopplas till prestation 
(genomförandemodell). Enligt den nya 
rättsliga ramen ska unionen fastställa de 
grundläggande politiska parametrarna, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens 
mål och grundläggande krav, medan 
medlemsstaterna har större ansvar för hur 
de uppfyller målen. Medlemsstaterna ska 
därför utarbeta strategiska GJP-planer som 
ska godkännas av kommissionen och 
genomföras av medlemsstaterna.

(2) Kommissionen föreslog att den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
kopplas till prestation 
(genomförandemodell). Enligt den nya 
rättsliga ramen ska unionen fastställa de 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande krav. Det krävs en stark 
unionsram för att se till att den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
kunna fortsätta att vara en gemensam 
politik och för att säkerställa lika villkor. 
Medlemsstaterna kommer också att ha 
större ansvar för hur de uppfyller målen. 
Medlemsstaterna ska därför utarbeta 
strategiska GJP-planer på grundval av en 
förhandsanalys och en behovsbedömning 
som ska godkännas av kommissionen och 
genomföras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Med tanke på nästa reform av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
med hänsyn till de nya ambitionerna i 
kommissionens meddelande av den 11 
december 2019 om den europeiska gröna 
given, bör medlemsstaterna fortsätta att 
främja de miljö- och klimatåtgärder som 
är i kraft och alla andra sätt att hjälpa 
jordbrukare med en ekologisk 
omställning.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I sin resolution av den 14 
november 2018 om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 – parlamentets 
ståndpunkt i syfte att nå en 
överenskommelse1a utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för att behålla 
finansieringen av 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 
EUR i 2018 års priser (431 946 miljoner 
EUR i löpande priser). Beloppen i denna 
förordning bör därför beräknas utifrån de 
belopp man enas 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.
__________________
1a P8_TA(2018)0449.

Ändringsförslag 4

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 och risker för jordbrukare och 
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hela jordbrukssektorn. För att motverka 
osäkerheten bör förordningen säkerställa 
att de befintliga reglerna fortsätter att 
tillämpas och att betalningar till 
jordbrukare och andra stödmottagare 
upprätthålls utan avbrott. Därmed skapas 
förutsägbarhet och stabilitet under 
övergångsperioden fram till det datum då 
den nya rättsliga ramen börjar tillämpas 
(”övergångsperiod”).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kontinuitet och förutsägbarhet i 
GJP-stödet till jordbrukare är avgörande 
för att upprätthålla stabiliteten i 
jordbrukssektorn och bevara livskraften i 
landsbygdsområden, samt bidrar till en 
hållbar miljö.

Ändringsförslag 6

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 förordningar (EU) nr 1303/20137, 
(EU) nr 1305/20138, (EU) nr 1306/20139, 
(EU) nr 1307/201310, (EU) nr 1308/201311, 

(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 och, när tillämpligt, 
under 2022 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 
stödmottagare oavbrutet fortsätter att få 
stöd under denna övergångsperiod. Den 
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(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.

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 (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).

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 (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).
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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).

Ändringsförslag 7

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 GJP-planer samt de 
administrativa strukturer som krävs för ett 
framgångsrikt införande av den nya 
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rättsliga ramen. Detta bör inte hindra 
medlemsstaterna från att lämna in sina 
respektive nationella strategiska planer i 
god tid. Alla strategiska GJP-planer bör 
vara klara att träda i kraft så snart 
övergångsperioden är slut. På så sätt 
skapar man välbehövlig stabilitet och 
säkerhet för jordbrukssektorn.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För att lyckas med modernisering 
och förenkling av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och för att bidra till 
den europeiska gröna given och från-
jord-till-bord-strategin, bör 
medlemsstaterna och kommissionen ha 
omfattande samråd med jordbrukare och 
alla berörda parter när de utarbetar 
medlemsstaternas 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 stödmottagarna.

Ändringsförslag 9

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 

(5) Mot bakgrund av det faktum att 
unionen bör fortsätta att stödja 
landsbygdsutveckling under hela 
övergångsperioden bör medlemsstater som 
löper risken att få slut på medel och inte 
kunna göra nya rättsliga åtaganden för alla 
eller vissa åtgärder och för utgifterna för 
dessa i enlighet med förordning (EU) nr 
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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.

1305/2013, ha möjlighet att förlänga sina 
landsbygdsprogram eller vissa av sina 
regionala landsbygdsprogram som stöds av 
Ejflu under hela övergångsperioden samt 
att finansiera dessa förlängda program från 
motsvarande budgetanslag för dessa år. De 
förlängda programmen bör syfta till att 
bibehålla åtminstone samma övergripande 
miljö- och klimatambitionsnivå och 
därmed behövs åtminstone samma andel 
Ejflu-medel för de åtgärder som avses i 
artikel 59.6 i den förordningen.

Ändringsförslag 10

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, eller 
att vid behov komplettera de återstående 
medlen med en del av anslagen för åren 
under övergångsperioden. De 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
överföra Ejflu-budgetanslagen för 2021 
eller, i tillämpliga fall, för 2022, eller den 
del av Ejflu-budgetanslagen som inte har 
använts för att förlänga de regionala 
landsbygdsprogrammen till anslagen för 
återstoden av programperioden, 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. ).

Ändringsförslag 11
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Förslag till förordning
Skäl 7

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 samt 
om de planerar att delvis finansiera dem 
med de medel som återstår från de 
tidigare budgetanslagen, och följaktligen 
vilket motsvarande belopp av 
budgetanslagen för åren under 
övergångsperioden som inte ska överföras 
till de påföljande åren.

Ändringsförslag 12

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 

(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 
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avseende på genomförandet av stöd som 
Ejflu beviljat för programåret 2021.

medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på genomförandet av stöd som 
Ejflu beviljat för programåret 2021, eller i 
tillämpliga fall för programåret 2022.

Ändringsförslag 13

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 i tillämpliga fall 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 
(Ejflu), om ändring av Europaparlamentets 

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 
(Ejflu), om ändring av Europaparlamentets 
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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).

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).

Ändringsförslag 14

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 från och med 
den 1 januari 2022, eller, om tillämpligt, 
den 1 januari 2023, 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]. Medlemsstaterna 
bör, i enlighet med principerna i den 
europeiska uppförandekoden för 
partnerskap som upprättades genom 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/201418a, se till att regionala 
och lokala myndigheter samt 
organisationer i det civila samhället, 
inbegripet stödmottagare, deltar i alla 
stadier av utarbetandet, genomförandet, 
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övervakningen och utvärderingen av 
övergångsåtgärder och 
övergångsprogram.

__________________ __________________
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. 
…).
18a Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 
om den europeiska uppförandekoden för 
partnerskap inom ramen för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (EUT L 74, 
14.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De övergångsbestämmelser som 
föreskrivs i denna förordning är avsedda 
att göra det möjligt att förlänga de 
gällande åtgärderna över hela 
övergångsperioden. Under 
övergångsperioden och för att i möjligaste 
mån föregripa genomförandet av den 
framtida rättsliga ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
medlemsstaterna, i sitt arbete och sina 
samråd om den förberedande 
utformningen av sina framtida nationella 
strategiska planer, fokusera på de nya 
verktygen och i synnerhet på möjligheten 
för nya sektorer att utveckla operativa 
program.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förordning (EU) nr 1308/2013 
fastställer regler för en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
och innehåller vissa stödordningar i 
artiklarna 29–60. Dessa stödordningar bör 
införlivas i medlemsstaternas framtida 
strategiska GJP-planer som sektorspecifika 
interventioner enligt artikel 39 a–e i 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
strategiska GJP-planer]. För att säkerställa 
enhetlighet, kontinuitet och en smidig 
övergång mellan stödordningarna i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och de 
sektorspecifika interventionstyperna i 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
strategiska GJP-planer] bör det fastställas 
regler för var och en av dessa 
stödordningars varaktighet med beaktande 
av det datum från och med vilket 
medlemsstaternas framtida strategiska 
GJP-planer har rättslig verkan.

(16) Förordning (EU) nr 1308/2013 
fastställer regler för en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
och innehåller vissa stödordningar i 
artiklarna 29–60. Dessa stödordningar bör 
införlivas i medlemsstaternas framtida 
strategiska GJP-planer som sektorspecifika 
interventioner enligt artikel 39 a–e i 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
strategiska GJP-planer]. För att säkerställa 
enhetlighet, kontinuitet och en smidig 
övergång mellan stödordningarna i 
förordning (EU) nr 1308/2013 och de 
sektorspecifika interventionstyperna i 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
strategiska GJP-planer] bör det fastställas 
regler för var och en av dessa 
stödordningars varaktighet.

Motivering

Man bör tillåta att de sektoriella program som är i kraft fortsätter att gälla fram till det 
slutdatum som ursprungligen fastställts för att garantera rättslig säkerhet för producenterna.

Ändringsförslag 17

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 
slutet av övergångsperioden. För 
stödordningar inom sektorn för frukt och 
grönsaker bör det fastställas regler om 
ändring eller ersättning av 
verksamhetsprogram. De erkända 
producentorganisationerna inom frukt- 
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och grönsakssektorn bör även ha 
möjlighet att upprätthålla det operativa 
programmet tills det avslutas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) I syfte att säkerställa kontinuitet när 
det gäller stödordningarna inom frukt- och 
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 
och de operativa programmen avslutas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att begränsa en betydande 
överföring av åtaganden från den 
nuvarande programperioden för 
landsbygdsutveckling till de strategiska 
GJP-planerna bör löptiden för nya fleråriga 
åtaganden avseende miljö- och 
klimatvänligt jordbruk, ekologiskt jordbruk 
och miljövänligt skogsbruk begränsas till 
högst tre år. Förlängningen av befintliga 
åtaganden bör begränsas till ett år.

(19) För att begränsa en betydande 
överföring av åtaganden från den 
nuvarande programperioden för 
landsbygdsutveckling till de strategiska 
GJP-planerna bör löptiden för nya fleråriga 
åtaganden avseende miljö- och 
klimatvänligt jordbruk, ekologiskt jordbruk 
och djurskydd generellt sett begränsas till 
högst fem år. När förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
tillämpas ska bestämmelserna om dessa 
åtaganden anpassas i enlighet med den 
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förordningen. Förlängningen av befintliga 
åtaganden bör begränsas till ett år.

Ändringsförslag 20

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 
det att överföringen av belopp från 
direktstöd till landsbygdsutveckling har 
gjorts.

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

Ändringsförslag 21

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.
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Ändringsförslag 22

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 31 
december 2021 bör detta inte leda till att 
ytterligare förfinansiering beviljas för de 
berörda programmen.

(22) Vad gäller förfinansiering från 
Ejflu bör det klargöras att om 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 till och med den 31 
december 2021, eller i tillämpliga fall den 
31 december 2022, bör detta inte leda till 
att ytterligare förfinansiering beviljas för 
de berörda programmen.

Ändringsförslag 23

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.

Ändringsförslag 24

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 för 
kalenderåret 2022 (dvs. budgetåret 2023).

Ändringsförslag 25

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 att de i tillämpliga fall senast den 
1 augusti 2021 anmäler sina beslut om 
anslag per ordning för kalenderåret 2022.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Medlemsstaterna bör kunna 
fortsätta att använda det nationella 
övergångsstödet under den period när 
denna förordning är i kraft. För att 
minska konkurrensskillnaderna mellan 
jordbrukarna i medlemsstaterna, till följd 
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av skillnader i stödbeloppet per hektar, 
bör medlemsstaterna behålla det 
nationella övergångsstödet under hela 
övergångsperioden.

Ändringsförslag 27

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.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Den interna 
konvergensmekanismen är central för en 
rättvisare fördelning av direktstöd bland 
jordbrukarna. Det blir allt svårare att 
motivera stora individuella skillnader som 
grundar sig på gamla historiska referenser. 
I förordning (EU) nr 1307/2013 innebär 
den grundläggande modellen för intern 
konvergens att medlemsstaterna från och 
med 2015 tillämpar en enhetlig 
schablonsats för alla stödrätter på nationell 
eller regional nivå. För att åstadkomma en 
smidigare övergång till ett enhetligt värde 
infördes emellertid ett undantag som gjorde 

(28) Den interna 
konvergensmekanismen är central för en 
rättvisare fördelning av direktstöd bland 
jordbrukarna. Det blir allt svårare att 
motivera stora individuella skillnader som 
grundar sig på gamla historiska referenser. 
I förordning (EU) nr 1307/2013 innebär 
den grundläggande modellen för intern 
konvergens att medlemsstaterna från och 
med 2015 tillämpar en enhetlig 
schablonsats för alla stödrätter på nationell 
eller regional nivå. För att åstadkomma en 
smidigare övergång till ett enhetligt värde 
infördes emellertid ett undantag som gjorde 
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det möjligt för medlemsstaterna att 
differentiera värdet på stödrätterna genom 
att tillämpa partiell konvergens, även kallat 
”tunnelmodellen”, under perioden 2015–
2019. Vissa medlemsstater utnyttjade detta 
undantag. För att fortsätta processen mot 
en rättvisare fördelning av direktstödet kan 
medlemsstaterna fortsätta att närma sig ett 
nationellt eller regionalt genomsnitt efter 
2019 i stället för att ha en enhetlig 
schablonsats eller behålla värdet på 
stödrätterna på 2019 års nivå. De bör 
årligen anmäla sitt beslut för påföljande år.

det möjligt för medlemsstaterna att 
differentiera värdet på stödrätterna genom 
att tillämpa partiell konvergens, även kallat 
”tunnelmodellen”, under perioden 2015–
2019. Vissa medlemsstater utnyttjade detta 
undantag. För att fortsätta processen mot 
en rättvisare fördelning av direktstödet bör 
medlemsstaterna fortsätta att närma sig ett 
nationellt eller regionalt genomsnitt efter 
2019 i stället för att ha en enhetlig 
schablonsats. De bör årligen anmäla sitt 
beslut för påföljande år.

Ändringsförslag 29

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 
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 

(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 
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 
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enlighet med artikel 22.5. enlighet med artikel 22.5.

Ändringsförslag 30

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 under 2022.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Dessutom bör ändringarna av 
förordningarna (EU) nr 228/2013 och (EU) 
nr 229/2013 tillämpas från och med den 1 
januari 2021 i enlighet med förordning 
(EU) …/… [förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027].

(34) De finansiella anslag som 
föreskrivs i förordningarna (EU) nr 
228/2013 och (EU) nr 229/2013 bör 
tillämpas från och med den 1 januari 2021 i 
enlighet med förordning (EU) …/… 
[förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027].

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) På grund av sin ringa storlek och 
sin ökaraktär är de lokala marknaderna i 
de yttersta randområdena, såsom anges i 
artikel 349 i EUF-fördraget, extra 
känsliga för prissvängningar kopplade till 
importen från övriga unionen eller 
tredjeländer. De branschorganisationer 
som erkänts enligt artikel 157 i 
förordning (EU) nr 1308/2013, i 
synnerhet inom djurhållningssektorerna, 
vidtar därför gemensamma åtgärder, 
särskilt genom att samla in uppgifter eller 
sprida information, för att se till att de 
lokala produkterna kan behålla sin 
konkurrenskraft på den egna marknaden. 
Utan hinder av artiklarna 28, 29 och 110 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, och utan att det påverkar 
artiklarna 164 och 165 i förordning (EU) 
nr 1308/2013, är det därför lämpligt att 
inom ramen för utökade branschavtal 
göra det möjligt för den berörda 
medlemsstaten att, efter samråd med de 
berörda intressenterna, ålägga enskilda 
operatörer eller grupper av ekonomiska 
operatörer som inte är medlemmar i 
branschorganisationen men som verkar 
på den lokala marknaden, oavsett var de 
kommer ifrån, att betala denna 
organisation en del av eller hela den 
avgift som dess medlemmar betalar, även i 
de fall då dessa avgifter finansierar 
åtgärder som endast upprätthåller den 
lokala produktionen eller då dessa 
avgifter tas ut i ett annat skede av 
saluföringsprocessen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 34b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) De yttersta randområdena, som 
avses i artikel 349 i EUF-fördraget, ställs, 
på grund av sitt geografiska läge, särskilt 
sin avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa 
storlek och besvärliga terräng samt sina 
klimatförhållanden, inför särskilda 
socioekonomiska problem i samband med 
leveranser av livsmedel och 
jordbruksprodukter som är nödvändiga 
för konsumtion eller 
jordbruksproduktion. Specifika åtgärder 
på jordbruksområdet har fastställts 
genom förordning (EU) nr 228/2013 för 
att avhjälpa de svårigheter som beror på 
den specifika situation som beskrivs i den 
artikeln. I syfte att respektera 
kontinuitetsprincipen är målet med denna 
förordning att budgeten ska lämnas 
oförändrad under övergångsperioden. 
För det särskilda programmet för vissa 
regioner beroende på dessa regioners 
avsides läge och ökaraktär (POSEI) och 
för de särskilda åtgärderna inom 
jordbruket till förmån för de mindre 
Egeiska öarna är det lämpligt att 
återinföra de finansiella medlen på 
nuvarande nivåer i enlighet med 
förordningarna (EU) nr 228/2013 och 
(EU) nr 229/2013. 

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 34c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34c) Om inget förslag till rådets 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för åren 2021 till 2027 (den fleråriga 
budgetramen) och det därtill knutna 
förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning [förordningen om 
strategiska GJP-planer]  har antagits och 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
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officiella tidning senast den 30 oktober 
2020 bör, som en sista utväg, den 
övergångsperiod som enligt det 
ursprungliga förslaget i denna förordning 
ska avslutas den 31 december 2021 
automatiskt förlängas med ytterligare ett 
år, till den 31 december 2022. I detta fall 
bör de övergångsbestämmelser och 
övergångsvillkor som gällde för den 
ursprungliga övergångsperioden fortsätta 
att gälla under den förlängda 
övergångsperioden, och budgetanslagen 
och de tillämpliga tidsramarna bör 
anpassas i enlighet med detta. Detta bör 
ge tillräckligt med tid för 
Europaparlamentet och rådet att anta den 
nya lagstiftningsramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
samtidigt som man säkerställer den 
stabilitet som stödmottagarna behöver.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Övergångsperiod

1. I denna förordning avses med 
”övergångsperiod” den period som inleds 
den 1 januari 2021 och avslutas den 31 
december 2021.
2. Genom undantag från punkt 1 i denna 
artikel ska övergångsperioden i denna 
förordning förlängas till den 31 december 
2022, 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 (strategiska GJP-
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planer) och som finansieras av 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om 
upphävande av Europaparlamentets och 
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 
oktober 2020.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Avdelning I – kapitel I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fortsatt tillämpning av förordning (EU) nr 
1303/2013 för programåret 2021 och 
förlängning av vissa perioder enligt 
förordningarna (EU) nr 1303/2013 och 
(EU) nr 1310/2013

Fortsatt tillämpning av förordning (EU) nr 
1303/2013 under övergångsperioden och 
förlängning av vissa perioder enligt 
förordningarna (EU) nr 1303/2013 och 
(EU) nr 1310/2013

Ändringsförslag 37

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.
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Ändringsförslag 38

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.

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 stödmottagare. 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 39

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 
två veckor 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.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3

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 
grunda sin bedömning av begäran om 
förlängning på tydliga och objektiva 
kriterier i enlighet med förordning (EU) 
1305/2013 som ska meddelas 
medlemsstaten. 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. Medlemsstaten får, inom fyra 
veckor efter att den har tagit emot sådana 
rekommendationer från kommissionen, 
lämna in en uppdaterad anmälan där den 
förklarar hur den kommer att genomföra 
kommissionens rekommendationer om 
förlängningens tillämplighet.

Ändringsförslag 41

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, om artikel -1.2 i denna 
förordning är tillämplig, för år 2022, i 
enlighet med artikel 11 a i förordning (EU) 
nr 1305/2013. En sådan ändring ska inte 
beaktas för den gräns för årliga 
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förordningen. ändringar som föreskrivs i de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
artikel 12 i förordning (EU) nr 1305/2013. 
Ändringen ska syfta till att garantera 
samma procentandel av Ejflu-utgifterna 
för de åtgärder som avses i artikel 59.6 i 
förordning (EU) nr 1305/2013.

Ändringsförslag 42

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.

Ändringsförslag 43

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 
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.

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 
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.
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Ändringsförslag 44

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.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

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.

Ändringsförslag 46

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
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

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 för 
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:

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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.

Ändringsförslag 49

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 
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2022

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödrätter som tilldelats jordbrukare 
före den 1 januari 2020 ska betraktas som 
lagliga och korrekta från och med den 1 
januari 2021. Värdet på de stödrätter som 
ska betraktas som lagliga och korrekta ska 
vara värdet för kalenderåret 2020 som 
gäller den 31 december 2020. Detta 
påverkar inte tillämpningen av relevanta 
artiklar i unionsrätten om värdet på 
stödrätter för kalenderåren 2021 och 
framåt, särskilt artiklarna 22.5 och 25.12 i 
förordning (EU) nr 1307/2013.

1. Stödrätter som tilldelats jordbrukare 
före den 1 januari 2020 ska betraktas som 
lagliga och korrekta från och med den 1 
januari 2020. Värdet på de stödrätter som 
ska betraktas som lagliga och korrekta ska 
vara värdet för kalenderåret 2019 som 
gäller den 31 december 2019. Detta 
påverkar inte tillämpningen av relevanta 
artiklar i unionsrätten om värdet på 
stödrätter för kalenderåren 2020 och 
framåt, särskilt artiklarna 22.5 och 25.12 i 
förordning (EU) nr 1307/2013.

Motivering

Ansökningsåret 2020 kommer redan att finansieras genom den fleråriga budgetramen för 
2021–2027 (FBR). När den nya FBR börjar gälla bör rättssäkerhet och klarhet skapas genom 
att man betraktar alla stödrätter som tilldelats jordbrukarna före den 1 januari 2020 som 
lagliga och korrekta från och med den 1 januari 2020.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
stödrätter som tilldelats jordbrukare på 
grundval av sakligt oriktiga ansökningar, 
med undantag av sådana fall där felet inte 
rimligen kunde ha upptäckts av 
jordbrukaren.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
stödrätter som tilldelats jordbrukare på 
grundval av sakligt oriktiga ansökningar 
eller i strid med den bestämmelse om 
intressekonflikter som fastställs i 
artikel 61 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/10461a, med undantag av sådana fall 
där felet inte rimligen kunde ha upptäckts 
av jordbrukaren.
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__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag 52

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 eller, 
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).

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a
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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 eller, 
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].

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket är också tillämpligt på 
rättsliga åtaganden till stödmottagare som 
gjorts enligt motsvarande åtgärder som 
anges i förordning (EG) nr 1257/1999 och 
som får stöd enligt förordning (EU) nr 
1305/2013.

Motivering

Övergångsbestämmelser bör också göra det möjligt att reglera långsiktiga åtaganden som 
gjorts inom ramen för landsbygdsprogram före perioden 2014–2020. Denna strategi kommer 
att möjliggöra betalningar för åtaganden, t.ex. för beskogning, som gjordes inom ramen för 
landsbygdsprogram för perioden 2004–2006. Därför bör artikel 6.1 kompletteras med 
ytterligare ett stycke.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

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 

2. Om inte annat följer av villkoren i 
andra stycket ska följande utgifter vara 
berättigade till Ejflu-bidrag under 
perioden 2022–2027 eller, när artikel -1.2 
i denna förordning tillämpas, för perioden 
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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 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:

2023–2027, som omfattas av den 
strategiska GJP-planen:

(a) 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.
(b) 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 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.

Villkoren, som avses i första stycket, för 
berättigande till Ejflu-bidrag under 
perioden 2022–2027 eller, när artikel -1.2 
i denna förordning tillämpas, för perioden 
2023–2027 som omfattas av den 
strategiska GJP-planen är följande:

(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 eller, 
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].

(b) Ejflu-bidragsnivån för motsvarande 
intervention som fastställs i den strategiska 

(b) Ejflu-bidragsnivån för motsvarande 
intervention som fastställs i den strategiska 
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GJP-planen i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
tillämpas. 

GJP-planen i enlighet med förordning (EU) 
[förordningen om strategiska GJP-planer] 
tillämpas.

(c) Det integrerade system som avses i 
artikel 63.2 i förordning (EU) [den 
övergripande förordningen] gäller för de 
rättsliga åtaganden som gjorts inom ramen 
för åtgärder som motsvarar de areal- och 
djurbaserade interventioner som förtecknas 
i avdelning III kapitlen II och IV i 
förordning (EU) [förordningen om 
strategiska GJP-planer], och de relevanta 
insatserna är tydligt identifierade.

(c) Det integrerade system som avses i 
artikel 63.2 i förordning (EU) [den 
övergripande förordningen] gäller för de 
rättsliga åtaganden som gjorts inom ramen 
för åtgärder som motsvarar de areal- och 
djurbaserade interventioner som förtecknas 
i avdelning III kapitlen II och IV i 
förordning (EU) [förordningen om 
strategiska GJP-planer], och de relevanta 
insatserna är tydligt identifierade.

(d) Betalningarna för de rättsliga 
åtaganden som avses i led c görs inom den 
period som fastställs i artikel 42 i 
förordning (EU) [den övergripande 
förordningen].

(d) Betalningarna för de rättsliga 
åtaganden som avses i led c görs inom den 
period som fastställs i artikel 42 i 
förordning (EU) [den övergripande 
förordningen].

Ändringsförslag 56

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 
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december 2021.

Ändringsförslag 57

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 
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

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

Ändringsförslag 58

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.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

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) 

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) 
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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.

nr 1308/2013 kan fortsätta att tillämpas 
efter slutet på övergångsperioden på 
insatser som valts ut före den 16 oktober 
2023 när det gäller utgifter som 
uppkommit och betalningar som gjorts 
inom den stödordning som avses i 
artiklarna 39–52 i den förordningen.

Ändringsförslag 60

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 kan fortsätta 
att tillämpas efter slutet på 
övergångsperioden på insatser som valts 
ut enligt den förordningen före den 1 
augusti 2022 när det gäller utgifter som 
uppkommit och betalningar som gjorts 
inom den stödordning som avses i artikel 
55 i den förordningen.

 Ändringsförslag 61

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 

6. Med avseende på de stödordningar 
som avses i punkterna 2, 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 
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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.

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 
och, i tillämpliga fall, till och med det att 
de verksamhetsprogram som avses i 
punkt 2 i denna artikel avslutats.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 8 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 17 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I artikel 17 ska följande punkt 
läggas till:
”6a Medlemsstaterna får fortsätta att 
göra nya rättsliga åtaganden gentemot 
stödmottagare under den övergångsperiod 
som avses i artikel -1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen]. Ansökningar 
om stöd som lämnats in före 2021 och 
som inte godkänts på grund av avsaknad 
av finansiella anslag för sådant stöd i det 
berörda programmet ska fortsätta att vara 
stödberättigande under denna 
övergångsperiod.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Möjligheten till övergång för ansökningar om investeringar i fysiska tillgångar som inte 
godkänts under den innevarande programperioden på grund av brist på finansiella anslag 
bör klargöras i denna förordning.

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För nya åtaganden som ska göras från 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.

För nya åtaganden som ska göras från och 
med starten på den övergångsperiod som 
anges i artikel -1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] ska 
medlemsstaterna fastställa en kortare 
period på ett till fem år i sina 
landsbygdsprogram. Om det är nödvändigt 
för att uppnå eller bibehålla de 
eftersträvade miljövinsterna får dock 
medlemsstaterna i sina 
landsbygdsprogram besluta om en längre 
period för nya åtaganden. I detta fall ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till att dessa 
åtaganden skulle behöva anpassas för 
förberedelserna och innehållet i den 
strategiska GJP-planen. Om 
medlemsstaterna fastställer en förlängning 
av de befintliga åtagandena med ett år i 
taget efter det att den inledande perioden 
har avslutats i enlighet med första stycket, 
får förlängningen från och med början på 
övergångsperioden inte överstiga ett år. 
Om stödet till en stödmottagare skulle 
understiga den nivå som beviljats under 
den föregående planeringsperioden får 
den berörda medlemsstaten ge den 
stödmottagaren möjlighet att välja bort det 
rättsliga åtagandet innan det 
ursprungligen skulle ha avslutats.

Ändringsförslag 64

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

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 

För nya åtaganden som ska göras från och 
med starten på den övergångsperiod som 
anges i artikel -1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] ska 
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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.”

medlemsstaterna fastställa en period på ett 
till fem år i sina landsbygdsprogram. 
Medlemsstaterna ska dock ta hänsyn till 
att dessa åtaganden skulle behöva 
anpassas för förberedelserna och 
innehållet i den strategiska GJP-planen 
och bibehålla de eftersträvade miljö- och 
klimatvinsterna. Om medlemsstaterna 
fastställer en förlängning av de befintliga 
åtagandena med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats i 
enlighet med första stycket, får 
förlängningen från och med början på 
övergångsperioden inte överstiga ett år. 
Om stödet till stödmottagarna skulle 
understiga den nivå som beviljats under 
den föregående planeringsperioden får 
medlemsstaten ge den stödmottagaren 
möjlighet att välja bort det rättsliga 
åtagandet innan det ursprungligen skulle 
ha avslutats.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 31 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 31 ska punkt 5 ersättas 
med följande:

5. Utöver de stöd som avses i punkt 2, får 
medlemsstaterna bevilja stöd inom ramen 
för denna åtgärd under perioden 2014–
2020 till stödmottagare i områden som var 
berättigade till stöd enligt artikel 36 a ii i 
förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013. För 
stödmottagare i områden som inte längre är 
berättigade till stöd efter den nya 
avgränsning som avses i artikel 32.3 ska 
dessa stöd trappas ned under en period på 
högst fyra år. Den perioden ska inledas den 
dag då avgränsningen i enlighet med 
artikel 32.3 har slutförts och senast 2019. 

”5. Utöver de stöd som avses i punkt 2, får 
medlemsstaterna bevilja stöd inom ramen 
för denna åtgärd under perioden 2014–
2020 till stödmottagare i områden som var 
berättigade till stöd enligt artikel 36 a ii i 
förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013. För 
stödmottagare i områden som inte längre är 
berättigade till stöd efter den nya 
avgränsning som avses i artikel 32.3 ska 
dessa stöd trappas ned under en period på 
högst fyra år. Den perioden ska inledas den 
dag då avgränsningen i enlighet med 
artikel 32.3 har slutförts och senast 2019. 
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Det stödet ska inledas med högst 80 % av 
det genomsnittsstöd som fastställs i 
programmet för programperioden 2007–
2013 i enlighet med artikel 36 a ii i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och ska 
upphöra senast 2020 med högst 20 %. När 
tillämpningen av successiv nedtrappning 
resulterar i att stödnivån når 25 EUR kan 
medlemsstaten fortsätta utbetalningarna på 
denna nivå tills utfasningsperioden har löpt 
ut.

Det stödet ska inledas med högst 80 % av 
det genomsnittsstöd som fastställs i 
programmet för programperioden 2007–
2013 i enlighet med artikel 36 a ii i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och ska 
upphöra senast i slutet av den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] med högst 20 %. 
När tillämpningen av successiv 
nedtrappning resulterar i att stödnivån når 
25 EUR kan medlemsstaten fortsätta 
utbetalningarna på denna nivå tills 
utfasningsperioden har löpt ut.

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.

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. 
Medlemsstaterna får fortsätta sitt stöd på 
denna nivå under den övergångsperiod 
som avses i artikel -1 i förordning (EU) 
.../... [övergångsförordningen].

När avgränsningen är slutförd ska 
stödmottagare inom områden som 
fortfarande är stödberättigade erhålla 
oavkortat stöd inom ramen för denna 
åtgärd.

När avgränsningen är slutförd ska 
stödmottagare inom områden som 
fortfarande är stödberättigade erhålla 
oavkortat stöd inom ramen för denna 
åtgärd.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Den förlängda övergångsperioden för områden med naturliga begränsningar, som inte 
längre är berättigade till stöd inom ramen för den nya avgränsningen, säkerställer en smidig 
anpassning till nya villkor för jordbrukarna i dessa områden. Ändringen säkerställer säkerhet 
och kontinuitet i stödet till europeiska jordbrukare från mindre gynnade områden under 
övergångsperioden.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 3
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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 
2021 inte överstiga ett år.

”För nya åtaganden som ska göras från 
början av övergångsperioden ska 
medlemsstaterna fastställa en kortare 
period på ett till fem år i sina 
landsbygdsprogram. Om det är nödvändigt 
för att uppnå eller bibehålla de 
eftersträvade vinsterna när det gäller 
djurskydd får dock medlemsstaterna i sina 
landsbygdsprogram besluta om en längre 
period för nya åtaganden. I detta fall ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till att dessa 
åtaganden skulle behöva anpassas för 
förberedelserna och innehållet i den 
strategiska GJP-planen. Medlemsstaterna 
kan fastställa en förlängning med ett år i 
taget av åtagandena efter det att den 
inledande perioden har avslutats i enlighet 
med första stycket.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) I artikel 38.3 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Stöd enligt artikel 36.1 b får endast beviljas 
för att täcka förluster som orsakats av 
allvarliga klimathändelser, en djur- eller 
växtsjukdom, ett angrepp av skadegörare, 
eller en åtgärd som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa spridningen av en växtsjukdom, 
en skadegörare eller en miljöolycka som 
förstör mer än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller 
genomsnittligt under tre år grundat på 

”Stöd enligt artikel 36.1 b får endast 
beviljas för att täcka förluster som orsakats 
av allvarliga klimathändelser, en djur- eller 
växtsjukdom, ett angrepp av skadegörare, 
eller en åtgärd som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa spridningen av en växtsjukdom, 
en skadegörare eller en miljöolycka som 
förstör mer än 20 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller 
genomsnittligt under tre år grundat på 
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föregående femårsperiod, där den högsta 
och den lägsta noteringen inte ska 
medräknas. Index får användas vid 
beräkningen av jordbrukarens 
årsproduktion. Den beräkningsmetod som 
används ska göra det möjligt att fastställa 
den enskilda jordbrukarens faktiska förlust 
under ett visst år.”

föregående femårsperiod, där den högsta 
och den lägsta noteringen inte ska 
medräknas. Index får användas vid 
beräkningen av jordbrukarens 
årsproduktion. Den beräkningsmetod som 
används ska göra det möjligt att fastställa 
den enskilda jordbrukarens faktiska förlust 
under ett visst år.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbereda för en tröskel på minst 20 % förlust för rätt 
till ersättning när det gäller riskhantering. Detta stämmer överens med de ändringar som 
antagits inom ramen för budgetförordningen och är helt i linje med kommissionens förslag till 
artikel 70 i förordningen om strategiska planer.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 39 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3b) Artikel 39 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. Stöd enligt artikel 36.1 c får endast 
beviljas i de fall där inkomstminskningen 
överskrider 30 % av den enskilde 
jordbrukarens medelårsinkomst under den 
föregående treårsperioden eller 
genomsnittet under tre år baserat på den 
föregående femårsperioden, där den högsta 
och lägsta noteringen inte ska medräknas. 
Vid tillämpning av artikel 36.1 c ska 
inkomst avse summan av de intäkter 
jordbrukaren får från marknaden, inklusive 
varje form av offentligt stöd, minus 
insatskostnaderna. Utbetalningar från den 
gemensamma fonden till jordbrukare ska 
ersätta mindre än 70 % av den förlorade 
inkomsten under det år producenten blir 
berättigad att erhålla detta stöd. Index får 
användas vid beräkningen av jordbrukarens 

”1. Stöd enligt artikel 36.1 c får endast 
beviljas i de fall där inkomstminskningen 
överskrider 20 % av den enskilde 
jordbrukarens medelårsinkomst under den 
föregående treårsperioden eller 
genomsnittet under tre år baserat på den 
föregående femårsperioden, där den högsta 
och lägsta noteringen inte ska medräknas. 
Vid tillämpning av artikel 36.1 c ska 
inkomst avse summan av de intäkter 
jordbrukaren får från marknaden, inklusive 
varje form av offentligt stöd, minus 
insatskostnaderna. Utbetalningar från den 
gemensamma fonden till jordbrukare ska 
ersätta mindre än 70 % av den förlorade 
inkomsten under det år producenten blir 
berättigad att erhålla detta stöd. Index får 
användas vid beräkningen av jordbrukarens 



RR\1204899SV.docx 47/146 PE646.753v02-00

SV

årliga inkomstförlust. årliga inkomstförlust.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbereda för en tröskel på minst 20 % förlust för rätt 
till ersättning när det gäller riskhantering. Detta stämmer överens med de ändringar som 
antagits inom ramen för budgetförordningen och är helt i linje med kommissionens förslag till 
artikel 70 i förordningen om strategiska planer.

Ändringsförslag 69

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 höja den gräns på 
4 % som anges i denna punkt till 6 % för 
resten av den övergångsperiod som avses i 
artikel -1 i den förordningen. Storleken på 
en sådan höjning ska kompenseras genom 
en lägre andel tekniskt stöd under åren 
2022–2027 eller, när artikel -1.2 i den 
förordningen tillämpas, under åren 2023–
2027.”

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 70

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 
övergångsperioden i enlighet med artikel -
1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] vara högst 
X EUR i löpande priser, i enlighet med den 
fleråriga budgetramen för åren 2021–
2027.”

__________________

* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen i denna förordning bör därför 
beräknas utifrån de belopp man enas 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.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 9a (nytt)
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 82a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I slutet av avdelning VIII ska 
följande artikel läggas till:
”Artikel 82a
Nationella skatteåtgärder
För att begränsa effekterna av 
inkomstvariationer ska artiklarna 107, 
108 och 109 i EUF-fördraget inte 
tillämpas på nationella skatteåtgärder då 
medlemsstaterna beslutar att avvika från 
allmänna beskattningsregler genom att 
tillåta att beskattningsunderlaget för 
jordbrukares inkomstskatt beräknas på 
grundval av en flerårig period, inbegripet 
genom att senarelägga en del av 
beskattningsunderlaget eller genom att 
tillåta att belopp som placeras på ett 
särskilt jordbrukssparkonto undantas.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbereda inför tillämpningen av den nya 
lagstiftningsåtgärd som föreslås i artikel 133 i förslaget till förordning COM(2018)0392 om 
de strategiska planerna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, som antogs av 
jordbruksutskottet i april 2019. Åtgärden syftar till att göra det möjligt för jordbrukare att 
inrätta system för förebyggande sparande utan att för den sakens skull omfattas av systemet 
för statligt stöd.

Ändringsförslag 72

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 25 ska ersättas med 
följande:

Artikel 25 ”Artikel 25

Reserv för kriser inom jordbrukssektorn Reserv för kriser inom jordbrukssektorn
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En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn vid större kriser 
som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket ska 
upprättas (nedan kallad reserven för kriser 
i jordbrukssektorn) genom en minskning 
av direktstödet i början av varje år med 
hjälp av den mekanism för finansiell 
disciplin som avses i artikel 26.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn vid större kriser 
som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket ska 
upprättas (nedan kallad reserven för kriser 
i jordbrukssektorn) i EGFJ i början av 
varje år.

Totalbeloppet för reserven ska vara 2 800 
miljoner EUR med lika stora årliga 
delbetalningar på 400 miljoner EUR (2011 
års priser) för perioden 2014–2020 och ska 
omfattas av rubrik 2 i den fleråriga 
budgetramen, såsom anges i bilagan till 
förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

Totalbeloppet för reserven ska vara 2 800 
miljoner EUR med lika stora årliga 
delbetalningar på 400 miljoner EUR (2011 
års priser) för perioden 2014–2020 och ska 
omfattas av rubrik 2 i den fleråriga 
budgetramen, såsom anges i bilagan till 
förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

För 2021 ska beloppet för reserven vara 
400 miljoner EUR (2011 års priser) 
utöver budgeten för EGFJ och Ejflu och 
ska omfattas av rubrik 3 i den fleråriga 
budgetramen, såsom anges i bilagan till 
rådets förordning (EU) .../... *[den 
fleråriga budgetramen].
I början av varje år efter 2021 ska 
reservbeloppet vara minst lika stort som 
det ursprungliga belopp som tilldelades 
2021 och anpassas genom det årliga 
budgetförfarandet eller under året, när så 
är lämpligt, mot bakgrund av 
utvecklingen av kriser på marknaden eller 
framtidsutsikterna under innevarande 
eller kommande år och med hänsyn till 
tillgängliga inkomster som avsatts för 
EGFJ eller tillgängliga marginaler inom 
ramen för EGFJ:s särskilda utgiftstak.
Om de tillgängliga anslagen inte är 
tillräckliga kan budgetdisciplin användas 
som sista utväg för att finansiera reserven 
upp till det belopp för år 2021 som avses i 
tredje stycket i denna artikel.
Genom undantag från artikel 12.2 d i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046* 
ska anslag i reserven som inte blivit 
föremål för några åtaganden föras över 
utan tidsbegränsning för att finansiera 
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reserven påföljande budgetår.
__________________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306)

Motivering

I överensstämmelse med Europaparlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen har 
detta ändringsförslag som syfte att i artikeln om krisreserven ange att det ursprungliga 
kapitalet i reserven för perioden 2021–2027 bör vara ett tillägg till budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och att det bör införas i reserven i början av 
programperioden. För att inte dessa medel ska förloras i slutet av det första året bör man 
dessutom tidigarelägga reformen av hur reserven används så att det blir möjligt att överföra 
medel som inte blivit föremål för några åtaganden från 2021 till de följande åren.

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 25 ska följande läggas till 
som tredje stycke:

utgår

”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].
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Ändringsförslag 74

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 den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen].”

Ändringsförslag 75

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 
beräknade resultat av minskningar till 
kommissionen.”

”För varje år under den övergångsperiod 
som avses i artikel -1 i 
Europaparlamentets och rådets 
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.”

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 2 – led a
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Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 1 augusti 2020 får 
medlemsstaterna besluta att högst 15 % av 
deras årliga nationella tak för kalenderåret 
2021 som anges i bilaga II till den här 
förordningen ska göras tillgängligt som 
extrastöd som finansieras genom Ejflu 
under budgetåret 2022. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre vara 
tillgängligt för beviljande av direktstöd. 
Det beslutet ska anmälas till kommissionen 
senast den 1 augusti 2020 och ska ange 
den procentsats som valts.

”Senast den 31 december 2020 får 
medlemsstaterna besluta att högst 15 % av 
deras årliga nationella tak för kalenderåret 
2021 som anges i bilaga II till den här 
förordningen ska göras tillgängligt som 
extrastöd som finansieras genom Ejflu 
under budgetåret 2022. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre vara 
tillgängligt för beviljande av direktstöd. 
Det beslutet ska anmälas till kommissionen 
senast den 31 december 2020 och ska ange 
den procentsats som valts.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I punkt 1 ska följande stycke 
läggas till:
”När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] är tillämplig 
kan medlemsstaterna senast den 31 
december 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. 
Det beslutet ska anmälas till 
kommissionen senast den 31 december 
2020 och ska fastställa den procentsats 
som valts.”

Ändringsförslag 78
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Förslag till förordning
Artikel 10 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 1 augusti 2020 får 
medlemsstater som inte fattar det beslut 
som avses i punkt 1 för budgetåret 2022 
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 2022 
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. Det beslutet ska anmälas till 
kommissionen senast den 1 augusti 2020 
och ska ange den procentsats som valts.

”Senast den 31 december 2020 får 
medlemsstater som inte fattar det beslut 
som avses i punkt 1 för budgetåret 2022 
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 2022 
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. Det beslutet ska anmälas till 
kommissionen senast den 31 december 
2020 och ska ange den procentsats som 
valts.

_______________ _______________

* Rådets förordning (EU) […] av den […] 
[om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
(EUT …).”

* Rådets förordning (EU) […] av den […] 
[om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
(EUT …).”

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 2 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 2 ska följande stycke 
läggas till:
”När artikel -1.2 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] är tillämplig får 
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medlemsstater som inte fattar det beslut 
som avses i punkt 1 i denna artikel för 
budgetåret 2023 fatta beslut senast den 31 
december 2020 om att göra högst 15 % 
tillgängligt för 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 till åtgärder som under 
budgetåret 2023 finansieras genom Ejflu 
enligt unionslagstiftning som antagits 
efter antagandet av rådets förordning 
(EU) .../... [den fleråriga budgetramen]. 
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 2020 och ska fastställa den 
procentsats som valts.”

Ändringsförslag 80

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälningar för kalenderåret 2021 Anmälningar för kalenderåren under 
övergångsperioden

Ändringsförslag 81

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, 

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

Ändringsförslag 82

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

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.”

Ändringsförslag 83

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.”

Ändringsförslag 84
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Förslag till förordning
Artikel 10 – led 6
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 25 – punkt 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 85

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 
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 

(b) För att finansiera ökningen ska hela 
eller delar av de ägda eller hyrda stödrätter 
som innehas av jordbrukare den 31 
december 2019 och, i de fall då artikel -1.2 
i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] är tillämplig, 
den 31 december 2020, som har ett värde 
som överstiger det nationella eller 
regionala enhetsvärdet det år som följer 
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 
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minskning. enhetsvärdet under motsvarande år. 
Tillämpningen av denna minskning ska 
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, vilket får 
inbegripa fastställande av en maximal 
minskning.

Ändringsförslag 86

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.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 6
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 25 – punkt 11 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstater som har utnyttjat det 
undantag som föreskrivs i punkt 4 besluta 
att behålla det värde på stödrätter som 
beräknats i enlighet med den punkten 
efter den justering som avses i artikel 
22.5.

utgår
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Ändringsförslag 88

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 hela tillämpningsperioden för 
denna förordning ska medlemsstater 
tillämpa ytterligare intern konvergens 
genom att tillämpa punkt 11 på respektive 
år.”

Ändringsförslag 89

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] tillämpas ska 
medlemsstaterna för kalenderåret 2022 
meddela alla beslut som avses i artikel 
25.12 i denna förordning senast den 1 
augusti 2021.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Ändringsförslag 90

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 

”För tilldelningar från reserven under 
2021, och i de fall då artikel -1.2 i 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] är tillämplig, 
ska, för tilldelningar från reserven under 
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tredje stycket i denna punkt inte tillämpas.” 2022, 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 i de fall då artikel -1.2 i 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] är tillämplig, 
ska, för tilldelningar från reserven under 
2022, tredje stycket i denna punkt inte 
tillämpas.”

Ändringsförslag 91

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:
”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].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) I artikel 37.4 ska följande 
strecksatser läggas till:
”- 2021: 50 %.
- i de fall då artikel -1.2 i förordning [EU] 
.../... [övergångsförordningen] är 
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tillämplig, 2022: 50 %.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Ändringsförslag 93

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: X, EUR*.

__________________

* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 94

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



PE646.753v02-00 62/146 RR\1204899SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

__________________

* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 95

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: X EUR*.

__________________

* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 96

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: X EUR*.”

__________________

* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 97
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Förslag till förordning
Artikel 10 – led 13
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2a  (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I de fall då artikel -1.2 i förordning (EU) 
.../... [övergångsförordningen] är 
tillämplig ska det grödspecifika 
stödbeloppet per stödberättigande hektar 
beräknas för 2022 genom att den 
avkastning som anges i punkt 2 
multipliceras med följande 
referensbelopp:
– Bulgarien: X EUR*.
– Grekland: X EUR*.
– Spanien: X EUR*.
– Portugal: X EUR*.
__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20200201)

Ändringsförslag 98
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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) X* EUR till Grekland.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 99

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) X* EUR till Frankrike.

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
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(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 100

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) X* EUR till Italien.”

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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 
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artikel 312.4 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 101

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I de fall då artikel -1.2 i förordning (EU) 
.../... [övergångsförordningen] är 
tillämplig ska unionsstödet till de 
arbetsprogram som avses i punkt 1 för 
2022 vara följande:
a) X* EUR till Grekland,
b) X* EUR till Frankrike och
c) X* EUR till Italien.
__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Ändringsförslag 102
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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 X EUR* för Tyskland.”

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

Ändringsförslag 103

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I de fall då artikel -1.2 i förordning (EU) 
.../... [övergångsförordningen] är 
tillämplig ska unionens finansiering för 
stödet till producentorganisationer enligt 
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punkt 1 för 2022 vara X* EUR för 
Tyskland.
__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 68 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) Artikel 68.1 ska ersättas med 
följande:

1. Planteringsrätter som beviljats 
producenter i enlighet med artikel 85h, 85i 
eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007 
före den 31 december 2015, som inte har 
använts av dessa producenter och som 
fortfarande är giltiga vid den tidpunkten, 
får omvandlas till tillstånd enligt detta 
kapitel från och med den 1 januari 2016.

”1. Planteringsrätter som beviljats 
producenter i enlighet med artikel 85h, 85i 
eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007 
före den 31 december 2015, som inte har 
använts av dessa producenter och som 
fortfarande är giltiga vid den tidpunkten, 
får omvandlas till tillstånd enligt detta 
kapitel från och med den 1 januari 2016. 
Denna omvandling ska genomföras efter en 
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ansökan från dessa producenter, inlämnad 
före den 31 december 2015. 
Medlemsstaterna får besluta att tillåta att 
producenterna lämnar in en sådan ansökan 
om omvandling av planteringsrätter till 
tillstånd till och med den 31 december det 
sista året i den övergångsperiod som avses 
i artikel -1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen].”

Denna omvandling ska genomföras efter en 
ansökan från dessa producenter, inlämnad 
före den 31 december 2015. 
Medlemsstaterna får besluta att tillåta att 
producenterna lämnar in en sådan ansökan 
om omvandling av planteringsrätter till 
tillstånd till och med den 31 december 
2020.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 68 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2b) I artikel 68 ska punkt 2 ersättas 
med följande:

2. Tillstånd som beviljas enligt punkt 1 ska 
ha samma giltighetstid som de 
planteringsrätter som avses i punkt 1. Om 
dessa tillstånd inte används ska de löpa ut 
senast den 31 december 2018, eller om en 
medlemsstat har fattat det beslut som avses 
i punkt 1 andra stycket, senast den 31 
december 2023.

”2. Tillstånd som beviljas enligt punkt 1 
ska ha samma giltighetstid som de 
planteringsrätter som avses i punkt 1. Om 
dessa tillstånd inte används ska de löpa ut 
senast den 31 december 2018, eller om en 
medlemsstat har fattat det beslut som avses 
i punkt 1 andra stycket, senast den 31 
december det tredje året efter slutet av den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Ändringsförslag 106
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Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 167a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I avdelning II kapitel III avsnitt 4 
ska följande artikel läggas till: 
”Artikel 167a
Saluföringsregler för att förbättra och 
stabilisera den gemensamma 
olivoljemarknadens funktion
1. För att förbättra och stabilisera den 
gemensamma olivoljemarknadens 
funktion får de producerande 
medlemsstaterna fastställa 
saluföringsregler för att reglera utbudet. 
Saluföringsreglerna ska stå i proportion 
till det eftersträvade målet och får inte
a) avse transaktioner som görs efter det 
att den berörda produkten släpps ut på 
marknaden för första gången,
b) tillåta fastställande av priser, inte heller 
riktpriser eller rekommenderade priser,
c) blockera en alltför stor andel av den 
normala årliga skörden.
2. Reglerna enligt punkt 1 ska i sin helhet 
meddelas aktörerna genom 
offentliggörande i en officiell publikation 
i den berörda medlemsstaten.
3. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om beslut som fattas med 
stöd av denna artikel.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101)

Motivering

Införande av en ny artikel i syfte att kunna tillämpa en liknande mekanism på olivoljesektorn 
som den som finns i artikel 167 i förordning (EU) nr 1308/2013 för vinsektorn, vilket skulle 
göra det möjligt att tillgodose sektorns särskilda behov genom att förbättra dess kapacitet att 
reglera sig själv.
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Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 211 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) I artikel 211 ska följande punkt 
läggas till:
”2a Genom undantag från punkt 1 och 
för att begränsa svängningarna i 
inkomsterna, genom att uppmuntra 
jordbrukarna att spara under goda år för 
att klara av dåliga år, ska artiklarna 107, 
108 och 109 i EUF-fördraget inte 
tillämpas på nationella skatteåtgärder 
genom vilka medlemsstaterna beslutar att 
avvika från allmänna beskattningsregler 
genom att tillåta att 
beskattningsunderlaget för jordbrukares 
inkomstskatt beräknas på grundval av en 
flerårig period, inbegripet genom att 
senarelägga och skjuta upp en del av 
beskattningsunderlaget eller genom att 
tillåta att belopp som placerats på ett 
särskilt jordbrukssparkonto undantas.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101)

Motivering

För att hjälpa jordbrukare klara inkomstvariationer får medlemsstaterna anpassa sina 
nationella finanspolitiska åtgärder för att tillåta fleråriga perioder eller tillfällig uteslutning 
av belopp som satts in på särskilda sparkonton. Sådana åtgärder bör undantas från reglerna 
om statligt stöd.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 2e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 214a – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) 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 avses i 
artikel -1 i förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen] fortsätta att ge 
producenter nationellt stöd som 
godkändes under 2020 på grundval av 
denna artikel.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VIII – del 1 – avsnitt D – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I bilaga VIII del 1 avsnitt D ska 
följande punkt läggas till:
”7a. Utan hinder av punkterna 1 och 3 
kan medlemsstaterna, i specifika och 
vederbörligen motiverade fall och om 
produktions- och miljöförhållandena är 
lika, tillåta att metoder som anges i avsnitt 
B och C används i en vinodlingszon som 
gränsar till den zon där de färska druvor 
som används har skördats.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101)

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VIII – del 1 – avsnitt D – punkt 7b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I bilaga VIII del 1 avsnitt D ska 
följande punkt läggas till:
”7b. I vinodlingsregioner som ligger i 
gränsområdet mellan två vinodlingszoner 
kan medlemsstaterna, utan hinder av 
punkterna 1 och 3, och om produktions- 
och miljöförhållandena är lika, tillåta att 
de metoder som anges i avsnitt B och C 
används i en vinodlingszon som gränsar 
till den zon där de färska druvor som 
används har skördats.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101)

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 12 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande artikel ska införas:
”Artikel 22a
Branschavtal
1. Genom undantag från artiklarna 164 
och 165 i förordning (EU) 1308/2013 får 
den berörda medlemsstaten, på begäran 
av en branschorganisation som är erkänd 
enligt artikel 157 i den förordningen och 
som är verksam i ett yttersta randområde 
och anses vara representativ för 
produktionen av, handeln med eller 
bearbetningen av en eller flera produkter 
från detta område, besluta att avtal, beslut 
eller samordnade förfaranden som har 
godkänts inom organisationen ska vara 
bindande under ett år, med möjlighet till 
förlängning, för andra ekonomiska 
operatörer eller grupper av operatörer 
som är verksamma inom det berörda 
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yttersta randområdet och som inte är 
medlemmar av den berörda 
organisationen.
2. Om tillämpningen av en erkänd 
branschorganisations regler utvidgas 
enligt punkt 1, och om de verksamheter 
som reglerna avser är av allmänt 
ekonomiskt intresse för de ekonomiska 
operatörer vars verksamhet är knuten till 
produkter som endast ska släppas ut på 
den lokala marknaden i samma yttersta 
randområde, får medlemsstaten efter 
samråd med de berörda aktörerna besluta 
att enskilda ekonomiska operatörer eller 
grupper av operatörer som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
verkar på marknaden i fråga ska erlägga 
hela eller en del av de ekonomiska 
avgifter som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån avgifterna är 
avsedda att täcka de omkostnader som är 
direkt knutna till verksamheterna i fråga.
3. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om alla avtal vars 
tillämpning har utvidgats i enlighet med 
denna artikel.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Ändringsförslag 112

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje budgetår ska unionen 
finansiera de åtgärder som föreskrivs i 
kapitlen III och IV med högst följande 
årliga belopp:

utgår

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 267 580 000 EUR.
– För Azorerna och Madeira: 
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102 080 000 EUR.
– För Kanarieöarna: 257 970 000 
EUR.

Ändringsförslag 113

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 35 000 000 EUR.

Ändringsförslag 114

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
20 400 000 EUR.

utgår

Ändringsförslag 115

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 69 900 000 
EUR.

utgår

Ändringsförslag 116
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Förslag till förordning
Artikel 13
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Ändringar av förordning (EU) nr 

229/2013
Artikel 18.2 och 18.3 i förordning (EU) nr 
229/2013 ska ersättas med följande:
”
2. Unionen ska finansiera de 
åtgärder som anges i kapitel III och IV 
med högst 23 000 000 EUR.
3. Anslaget för att finansiera den 
särskilda försörjningsordning som avses i 
kapitel III får inte överstiga 6 830 000 
EUR.
”

Ändringsförslag 117

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”DEL 2: Fördelning av unionsstödet för 
landsbygdsutveckling (årligen för den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) .../... 
[övergångsförordningen])

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Bilaga I – del 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 – 
parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). Beloppen 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.

Ändringsförslag 119

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

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

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
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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 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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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Ändringsförslag 120

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

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

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
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506,0 X

672,8 X

______________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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.
** Beloppen ska omfatta kostnader för 
insatser som åtagits inom ramen för den 
föregående femåriga programperioden 
och för vilka betalningar kommer att 
göras under den innevarande femåriga 
programperioden.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Bilaga III
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BUDGETBEGRÄNSNINGAR FÖR 
STÖDPROGRAM ENLIGT ARTIKEL 
44.1

BUDGETBEGRÄNSNINGAR FÖR 
STÖDPROGRAM ENLIGT ARTIKEL 
44.1*
__________________

* Beloppen ska även omfatta kostnader 
för insatser som åtagits inom ramen för 
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den föregående femåriga 
programperioden och för vilka 
betalningar kommer att göras under den 
innevarande femåriga programperioden. 

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med förslaget om ändring av artikel 7.3 i den här 
förordningen vad gäller de nationella programmen för vinodling.

Ändringsförslag 122

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 – parlamentets ståndpunkt i 
syfte att nå en överenskommelse 
(P8_TA(2018)0449) utryckte 
Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR i löpande priser). 
Beloppen 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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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 fortsatta betalningar utan avbrott 
till jordbrukare och andra stödmottagare.

Föredragandens syfte är 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 utgår därför från Europaparlamentets ståndpunkt 
angående den fleråriga budgetramen, med krav på att EU:s anslag till jordbrukssektorn ska 
ligga kvar på nuvarande nivå.  

Föredraganden ser denna förordning som en viktig övergång mellan den gemensamma 
jordbrukspolitikens programperioder, och anser att övergångsförordningen bör erbjuda 
medlemsstaterna tillräckligt med tid för att ta fram 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 betänkandet 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 påpekas att arbetet med att utveckla medlemsstaternas 
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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. Föredraganden stöder 
denna löptid i princip, men på grund av komplexiteten och det aktuella läget i förfarandet om 
beslutet om nästa fleråriga budgetram och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
är det uppenbart att en övergångsperiod på ett år kanske inte är tillräcklig. Enligt förslaget om 
den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 förutser kommissionen att medlemsstaterna 
och de nationella förvaltningarna behöver minst ett år för att utarbeta sina strategiska planer. 
Kommissionen skulle sen ha 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 måste en 
sådan överenskommelse nås senast den 30 juni 2020.

Föredraganden har en pragmatisk inställning 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. Detta beror på att lagstiftningen kommer att träda i kraft 11 
månader efter det att detta betänkande har lagts fram, och det är varken rättvist eller realistiskt 
att be europeiska jordbrukare genomföra nya åtgärder som inte har diskuterats fullt ut och 
godkänts av medlagstiftarna innan 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 påverkar 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 
nedskärningar 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 skapa rättssäkerhet och säkerställa kontinuitet i betalningarna till 
jordbrukarna i god tid. Det påpekas att det är nödvändigt att ge medlemsstaterna en detaljerad 
vägledning i god tid, för att undvika att stabiliteten i jordbrukssektorn äventyras.

I betänkandet föreslås att varaktigheten för redan antagna operativa program ska 
rationaliseras. För att garantera rättssäkerheten och möjliggöra behandling på lika villkor av 
de operativa programmen inom sektorn för frukt och grönsaker bör de få fortsätta i oförändrad 
form fram till respektive slutdatum.

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 jordbruks-, miljö- och 
klimatåtgärderna 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 
GJP-planen.

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 fortsätta med de här betalningarna 
säkerställer man stabilitet, förutsägbarhet och möjlighet för jordbrukarna att planera. Om 
dessa betalningar tas bort med kort varsel kommer det att ha en betydande negativ effekt på 
många känsliga jordbrukssektorer i Europa. 
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Betänkandet 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 för 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 på ett bra sätt utveckla de verktyg och åtgärder som 
behövs för att uppnå de fastställda målen. Ett större tekniskt stöd bör kompenseras efter 
övergångsperioden, och den ekonomiska bördan får inte läggas på jordbrukarna. 
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SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

Norbert Lins
Ordförande
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över förslaget till förordning om fastställande av vissa 
övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) 
under år 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Till ordföranden

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) håller på att utarbeta ett 
betänkande om kommissionens förslag till förordning om fastställande av vissa 
övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021 
(2019/0254(COD)). 

Budgetutskottet har beslutat att avge ett yttrande i form av en skrivelse.

A. Under perioden maj–juni 2018 lade kommissionen fram ett antal budgetrelaterade och 
sektorsspecifika lagstiftningsförslag inför nästa fleråriga budgetram 2021–2027, bland annat 
nya förordningar om en reform av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

B. För att övergången till nästa generation av utgiftsprogram och stödordningar under 
programfinansieringsperioden 2021–2027 ska bli smidig måste man snabbt anta den 
övergripande lagstiftningen om den fleråriga budgetramen samt de grundläggande rättsakterna 
för de reformerade finansieringsinstrumenten.

C. Avsevärda framsteg har gjorts i lagstiftningsförhandlingarna mellan rådet och 
Europaparlamentet om merparten av den sektorsspecifika lagstiftningen. Däremot har det 
uppkommit allvarliga förfarandemässiga förseningar i förhandlingarna om den reformerade 
gemensamma jordbrukspolitiken.

D. Rådet verkar endast göra mycket långsamma framsteg mot en överenskommelse om det 
finansiella paketet för nästa fleråriga budgetram. 

E. De stödmottagare och slutliga mottagare av EU-medel som faktiskt genomför politiken och 
de underliggande programmen bör inte få drabbas negativt av lagstiftningsdröjsmål och 
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rättslig osäkerhet.

F. Förutom behovet av en giltig rättslig grund måste ett antal operativa och strategiska planer 
utarbetas redan före den 1 januari 2021 för att den nya politiken ska kunna inledas. 

G. Mot denna bakgrund antog Europaparlamentet den 10 oktober 2019 en resolution om den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas 
förväntningar, i vilken man efterlyser ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program 
och uppmanar kommissionen att börja utforma en beredskapsplan för den fleråriga 
budgetramen i syfte att säkerställa att finansieringen fortsätter om den nuvarande 
budgetramen skulle behöva förlängas. 

H. Ett fortsatt stöd till jordbrukare inom ramen för systemen för direktstöd bör tillhandahållas 
under 2021 utan rättsliga inkonsekvenser. Ändringar är nödvändiga för att det ska bli möjligt 
att tillämpa principen om intern konvergens och förlänga systemet för enhetlig arealersättning 
för 2021. Beloppen för 2021 måste uppdateras för flera program.

I. I avsaknad av väldefinierade nationella anslag efter 2020 finns det risk för att 
medlemsstaterna inte kommer att kunna ingå nya rättsliga åtaganden inom området för 
landsbygdens utveckling.

J. Om vissa tekniska anpassningar saknas skulle det uppstå inkonsekvenser när det gäller 
krisreserven, tidsfristerna för en förlängning av programmet för landsbygdsutveckling och 
bestämmelserna om förfinansiering. 

Budgetutskottet är medvetet om förseningarna i de rättsliga förfarandena och strävar efter att 
säkerställa en hållbar övergång från en budgetramperiod till nästa. Mot denna bakgrund och 
med tanke på de risker som skulle kunna uppstå för medlemsstaterna och de slutliga 
stödmottagarna på grund av rättslig osäkerhet lägger budgetutskottet fram följande 
nedanstående förslag.

1. Europaparlamentet stöder de mål i övergångspaketet som kommissionen föreslagit, särskilt 
kontinuiteten när det gäller den gemensamma jordbrukspolitikens stöd inom de båda pelarna 
2021 enligt nuvarande regler i händelse av ytterligare förseningar i förhandlingarna om 
reformpaketet för jordbruket för perioden 2021–2027. 

2.  Europaparlamentet begär att förordningen om övergångsbestämmelser ska antas 
omgående.  

3. Europaparlamentet begär tydlig och aktuell information om sådana eventuella ändringar i 
den gemensamma jordbrukspolitikens rättsliga grunder som skulle påverka det årliga 
budgetförfarandet för 2020 och därefter.

4. Europaparlamentet förväntar sig att dessa övergångsåtgärder inte ska påverka och inte leda 
till ytterligare förseningar i den sektorsspecifika lagstiftningsprocessen inför reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
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Med vänlig hälsning

Johan Van Overtveldt
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28.4.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över 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))

Föredragande av yttrande: Herbert Dorfmann

KORTFATTAD MOTIVERING

Eftersom förhandlingarna om den rättsliga ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2020 fortfarande pågår så krävs det, för en smidig övergång, att övergångsbestämmelser 
antas så att tillämpningen av de befintliga förordningarna kan förlängas till dess att det nya 
systemet har införts.

De gällande förordningarna måste ändras, särskilt för att inkludera tillämpliga belopp/tak, 
som måste fastställas för den nya fleråriga budgetramen 2021–2027.

Kommissionens förslag föreskriver en ettårig övergångsperiod, och yttrandet inför 
möjligheten att förlänga den till och med 2022 om den nya förordningen om den 
gemensamma jordbrukspolitiken inte antas senast den 30 oktober 2020.

För Ejflu ändras medlemsstaternas anmälningsperiod från 10 till 20 dagar. I fråga om de nya 
åtaganden som ska göras från och med 2021 får den period som ska fastställas i 
landsbygdsprogrammet uppgå till fyra år i stället för tre år.

Yttrandet gör det möjligt att använda Ejflu-anslagen för 2022–2027 för åtgärder som redan 
är föremål för åtaganden och som inbegriper betalningar efter den 31 december 2021, om 
medlen har utnyttjats helt och hållet (vilket var fallet i artikel 3 i förordning (EG) nr 
1310/2013). Eftersom den årliga budgeten för Ejflu för 2021 inte kommer att räcka till för att 
finansiera åtagandena enligt programplaneringen för 2014–2021, för vilka Ejflu-anslagen har 
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använts helt och hållet, bör kommissionen kunna avsätta anslag för programplaneringen 
2022–2027 för nya åtaganden, i syfte att garantera kontinuiteten i åtagandena för 2014–2021.

Behovet av att bibehålla Posei-budgeten på nuvarande nivå för de franska, spanska och 
portugisiska regionerna i de yttersta randområdena har beaktats, liksom det höjda taket för 
den franska Posei-finansieringsramen, som varken höjer den totala budgeten för POSEI eller 
drar tillbaka medel från de spanska och portugisiska regionerna i de yttersta randområdena. 

Yttrandet lägger till en anpassning av bestämmelserna i förordningen om en samlad 
marknadsordning avseende utvidgningen av reglerna till branschorganisationer i de yttersta 
randområdena. Undantaget säkerställer att lokal produktion och lokala industrier och 
arbetstillfällen bevaras på marknader med mycket begränsade möjligheter.

I överensstämmelse med Europaparlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen syftar 
yttrandet till ett fastställande i artikeln om krisreserven om att det ursprungliga kapitalet i 
reserven bör vara ett tillägg till budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken och läggas 
till i reserven i början av programperioden. För att inte dessa medel ska gå förlorade bör man 
dessutom gå reformen av reservens funktionssätt i förväg och möjliggöra ett överförande av 
medel som inte har blivit föremål för några åtaganden från 2021 till de efterföljande åren.

Slutligen bekräftar utskottet den ståndpunkt som parlamentet framförde i sin resolution av den 
14 november 2018 om den fleråriga budgetramen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen föreslog att den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
kopplas till prestation 
(genomförandemodell). Enligt den nya 
rättsliga ramen ska unionen fastställa de 
grundläggande politiska parametrarna, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens 
mål och grundläggande krav, medan 
medlemsstaterna har större ansvar för hur 
de uppfyller målen. Medlemsstaterna ska 
därför utarbeta strategiska GJP-planer som 
ska godkännas av kommissionen och 
genomföras av medlemsstaterna.

(2) Kommissionen föreslog att den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
kopplas till prestation 
(genomförandemodell). Enligt den nya 
rättsliga ramen ska unionen fastställa de 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande krav. Det krävs en stark 
unionsram för att se till att den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
fortsätter att vara en gemensam politik 
och säkerställa lika villkor. 
Medlemsstaterna kommer också att ha 
större ansvar för hur de uppfyller målen. 
Medlemsstaterna ska därför utarbeta 
strategiska GJP-planer på grundval av en 
förhandsanalys och en behovsbedömning 
som ska godkännas av kommissionen och 
genomföras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kontinuitet och förutsägbarhet i 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
stöd till jordbrukare är avgörande för att 
upprätthålla stabiliteten i 
jordbrukssektorn och bevara livskraften i 
landsbygdsområden, samt för att bidra till 
miljöhållbarhet.
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Ändringsförslag 3

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 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.

(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, i tillämpliga fall, två år enligt 
villkoren i den befintliga rättsliga ramen, 
som täcker perioden 2014–2020. 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 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.

__________________ __________________
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 8 Europaparlamentets och rådets förordning 
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(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).

(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 (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).

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 (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 

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 
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L 78, 20.3.2013, s. 41). L 78, 20.3.2013, s. 41).

Ändringsförslag 4

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 
övergångsperioden bör medlemsstater som 
visar att de behöver medel för nya rättsliga 
åtaganden för alla eller vissa åtgärder och 
efterföljande utgifter 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 slutet av 
övergångsperioden och finansiera dessa 
förlängda program från motsvarande 
budgetanslag för det aktuella året. De 
förlängda programmen bör syfta till att 
bibehålla åtminstone samma övergripande 
miljö- och klimatambitionsnivå.

Ändringsförslag 5

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) …/… 

(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, eller 
att vid behov komplettera de återstående 
medlen med en del av anslagen för åren 
under övergångsperioden. De 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
överföra Ejflu-budgetanslagen för åren 
under övergångsperioden eller den del av 
Ejflu-budgetanslagen som inte har använts 



RR\1204899SV.docx 99/146 PE646.753v02-00

SV

[förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027]14.

för att förlänga deras regionala 
landsbygdsprogram, till anslagen för de år 
som återstår av programperioden, i 
enlighet med rådets förordning (EU) …/… 
[förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027].

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

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

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

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 samt 
om de planerar att finansiera dem delvis 
med de medel som återstår från de 
tidigare budgetanslagen, och följaktligen 
vilket motsvarande belopp av 
budgetanslagen för åren under 
övergångsperioden som inte ska överföras 
till de påföljande åren.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I förordning (EU) nr 1303/2013 
fastställs gemensamma bestämmelser för 

(8) I förordning (EU) nr 1303/2013 
fastställs gemensamma bestämmelser för 
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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.

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 och med 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.

Ändringsförslag 8

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 

(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 i tillämpliga fall 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 
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av detta integrerade administrations- och 
kontrollsystem samt att betalningar som 
avser dessa rättsliga åtaganden måste göras 
under perioden 1 december–30 juni 
påföljande kalenderår.

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 
(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).

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 
(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).

Ändringsförslag 9

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 

(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, eller den 1 januari 
2023, beroende på vad som är tillämpligt, 
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reglera övergången från befintliga 
stödordningar till den nya rättsliga ramen, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/…18 [förordningen om 
strategiska GJP-planer].

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]. Medlemsstaterna 
bör, i linje med principerna i den 
europeiska uppförandekoden för 
partnerskap, se till att regionala och 
lokala myndigheter samt organisationer i 
det civila samhället, inbegripet 
stödmottagare, deltar i alla stadier av 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
övergångsåtgärder och 
övergångsprogram.

__________________ __________________
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. 
…).

Ändringsförslag 10

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, programåret 2022. För 
stödordningar inom sektorn för frukt och 
grönsaker bör det fastställas regler om 
möjligheten att ändra eller ersätta 
verksamhetsprogram.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) I syfte att säkerställa kontinuitet när 
det gäller stödordningarna inom frukt- och 
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, 
eller i tillämpliga fall efter den 31 
december 2022, och fram till dess att dessa 
stödordningar och de operativa 
programmen avslutas.

Ändringsförslag 12

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 
det att överföringen av belopp från 
direktstöd till landsbygdsutveckling har 

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

Ändringsförslag 13

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, eller i tillämpliga fall under 2022, 
och det berörda beloppet för 2021 års och i 
tillämpliga fall för 2022 års reserv bör 
ingå.

Ändringsförslag 14

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 31 
december 2021 bör detta inte leda till att 
ytterligare förfinansiering beviljas för de 
berörda programmen.

(22) Vad gäller förfinansiering från 
Ejflu bör det klargöras att om 
medlemsstaterna beslutar att förlänga 
perioden 2014–2020 till och med den 31 
december 2021, eller i tillämpliga fall den 
31 december 2022, bör detta inte leda till 
att ytterligare förfinansiering beviljas för 
de berörda programmen.

Ändringsförslag 15

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 

(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 
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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.

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 för kalenderåret 2022.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 24

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 för 
kalenderåret 2022 (dvs. budgetåret 2023).

Ändringsförslag 17

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 att de i tillämpliga fall senast den 
1 augusti 2021 anmäler sina beslut om 
anslag per ordning för kalenderåret 2022.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Medlemsstaterna bör kunna 
fortsätta att använda det nationella 
övergångsstödet under den period när 
denna förordning är i kraft.

Ändringsförslag 19

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.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Den interna 
konvergensmekanismen är central för en 
rättvisare fördelning av direktstöd bland 
jordbrukarna. Det blir allt svårare att 
motivera stora individuella skillnader som 
grundar sig på gamla historiska referenser. 

(28) Den interna 
konvergensmekanismen är central för en 
rättvisare fördelning av direktstöd bland 
jordbrukarna. Det blir allt svårare att 
motivera stora individuella skillnader som 
grundar sig på gamla historiska referenser. 
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I förordning (EU) nr 1307/2013 innebär 
den grundläggande modellen för intern 
konvergens att medlemsstaterna från och 
med 2015 tillämpar en enhetlig 
schablonsats för alla stödrätter på nationell 
eller regional nivå. För att åstadkomma en 
smidigare övergång till ett enhetligt värde 
infördes emellertid ett undantag som gjorde 
det möjligt för medlemsstaterna att 
differentiera värdet på stödrätterna genom 
att tillämpa partiell konvergens, även kallat 
”tunnelmodellen”, under perioden 2015–
2019. Vissa medlemsstater utnyttjade detta 
undantag. För att fortsätta processen mot 
en rättvisare fördelning av direktstödet kan 
medlemsstaterna fortsätta att närma sig ett 
nationellt eller regionalt genomsnitt efter 
2019 i stället för att ha en enhetlig 
schablonsats eller behålla värdet på 
stödrätterna på 2019 års nivå. De bör 
årligen anmäla sitt beslut för påföljande år.

I förordning (EU) nr 1307/2013 innebär 
den grundläggande modellen för intern 
konvergens att medlemsstaterna från och 
med 2015 tillämpar en enhetlig 
schablonsats för alla stödrätter på nationell 
eller regional nivå. För att åstadkomma en 
smidigare övergång till ett enhetligt värde 
infördes emellertid ett undantag som gjorde 
det möjligt för medlemsstaterna att 
differentiera värdet på stödrätterna genom 
att tillämpa partiell konvergens, även kallat 
”tunnelmodellen”, under perioden 2015–
2019. Vissa medlemsstater utnyttjade detta 
undantag. För att fortsätta processen mot 
en rättvisare fördelning av direktstödet kan 
medlemsstaterna fortsätta att närma sig ett 
nationellt eller regionalt genomsnitt efter 
2019 i stället för att ha en enhetlig 
schablonsats. De bör årligen anmäla sitt 
beslut för påföljande år.

Ändringsförslag 21

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Ändringsförslag 22

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 under 2022.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) De yttersta randområdena ställs på 
grund av sin geografiska situation 
(avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa 
storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden) inför särskilda 
socioekonomiska problem i samband med 
leveranser av livsmedel och 
jordbruksprodukter som är nödvändiga 
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för konsumtion eller 
jordbruksproduktion. Genom förordning 
(EG) nr 228/2013 har särskilda åtgärder 
antagits på jordbruksområdet för att 
lindra svårigheterna till följd av den 
exceptionella situationen för dessa 
områden, i enlighet med artikel 349 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Dessutom bör ändringarna av 
förordningarna (EU) nr 228/2013 och 
(EU) nr 229/2013 tillämpas från och med 
den 1 januari 2021 i enlighet med 
förordning (EU) …/… [förordningen om 
den fleråriga budgetramen 2021–2027].

(34) De finansiella anslag som 
föreskrivs i förordning (EU) nr 228/2013 
och förordning (EU) nr 229/2013 bör 
tillämpas från och med den 1 januari 2021 i 
enlighet med förordning (EU) …/… 
[förordningen om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027].

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) De branschorganisationer som 
erkänns enligt artikel 157 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 är mycket viktiga för 
utvecklingen av diversifierade 
jordbrukssektorer i de yttersta 
randområdena, i synnerhet inom 
djurhållningssektorerna. På grund av sin 
ringa storlek och sin ökaraktär är de 
lokala marknaderna i de yttersta 
randområdena extra känsliga för 
prissvängningar kopplade till importen 
från övriga unionen eller tredjeländer. 
Dessa branschorganisationer förenar alla 
aktörer på marknaden, inom alla led i 
värdekedjan, och de vidtar gemensamma 
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åtgärder för att se till att de lokala 
produkterna kan behålla sin 
konkurrenskraft på den egna marknaden, 
särskilt genom att samla in uppgifter och 
sprida information. Utan hinder av 
artiklarna 28, 29 och 110 i EUF-
fördraget, och utan att det påverkar 
artiklarna 164 och 165 i förordning (EU) 
nr 1308/2013, är det därför lämpligt att 
inom ramen för utökade branschavtal 
göra det möjligt för den berörda 
medlemsstaten att, efter samråd med de 
berörda aktörerna, ålägga de enskilda 
operatörerna eller grupper av operatörer 
som inte är medlemmar i organisationen 
och som verkar på den lokala marknaden, 
oavsett var de kommer ifrån, att betala en 
avgift, även i de fall då dessa avgifter 
finansierar åtgärder som upprätthåller 
den lokala produktionen eller då dessa 
avgifter tas ut i ett annat skede av 
saluföringsprocessen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
1. I denna förordning avses med 
”övergångsperiod” den period som inleds 
den 1 januari 2021 och avslutas den 31 
december 2021.
2. Genom undantag från punkt 1 i 
denna artikel, och endast om 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 
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för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1307/2013 inte har 
antagits och offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning senast den 30 
oktober 2020, ska övergångsperioden i 
denna förordning förlängas till den 31 
december 2022.

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 och med den 31 december 2021, och i 
tillämpliga fall till och med den 31 
december 2022.

Ändringsförslag 28

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 

Medlemsstater som beslutar att utnyttja den 
möjlighet som anges i första stycket ska 
anmäla sitt beslut till kommissionen senast 
20 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 
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och om det motsvarande budgetanslaget 
inom den årliga fördelningen för 2021 
enligt bilaga I till förordning (EU) nr 
1305/2013.

och om det motsvarande budgetanslaget 
inom den årliga fördelningen för 
övergångsperioden enligt bilaga I till 
förordning (EU) nr 1305/2013.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3

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 på grundval av tydliga 
och objektiva kriterier 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.

Ändringsförslag 30

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 
förordningen.

Den anmälan som avses i andra stycket ska 
inte påverka skyldigheten att lämna in en 
begäran om ändring av landsbygdsprogram 
för år 2021, och, vid tillämpningen av 
artikel -1 i denna förordning, 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 
nivå för Ejflu-utgifterna för de åtgärder 
som avses i artikel 59.6 i den förordningen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För medlemsstater som inte beslutar sig för För medlemsstater som inte beslutar sig för 
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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.

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, vid tillämpningen av 
artikel -1 i denna förordning, för år 2022, 
enligt bilaga I till förordning (EU) nr 
1305/2013.

Ändringsförslag 32

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 
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.

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 
medlemsstaten för 2021, och vid 
tillämpningen av artikel -1 i denna 
förordning, 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.

Ändringsförslag 33

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 hela 
övergångsperioden.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

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 
för hela övergångsperioden.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande för vissa typer av utgifter 
under 2021

Stödberättigande för vissa typer av utgifter 
under hela övergångsperioden

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

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 

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 övergångsperiodens 
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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:

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:

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utgifterna anges i ett 
landsbygdsprogram för 2021.

(a) Utgifterna anges i ett 
landsbygdsprogram för hela 
övergångsperioden.

Ändringsförslag 38

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 eller, vid 
tillämpningen av artikel -1 i denna 
förordning, 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).

Ändringsförslag 39
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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 eller, 
vid tillämpningen av artikel -1 i denna 
förordning, 2023–2027 i enlighet med 
förordning (EU) [förordningen om 
strategiska GJP-planer] och är förenliga 
med förordning (EU) [den övergripande 
förordningen].

Ändringsförslag 40

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 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:

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 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 
eller, vid tillämpningen av artikel -1 i 
denna förordning, 2023–2027, som 
omfattas av den strategiska GJP-planen, 
om följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a
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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 eller, 
vid tillämpningen av artikel -1 i denna 
förordning, 2023–2027 i enlighet med 
förordning (EU) [förordningen om 
strategiska GJP-planer] och är förenliga 
med förordning (EU) [den övergripande 
förordningen].

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utgifter som rör rättsliga 
åtaganden gentemot stödmottagare som 
har uppkommit inom ramen för de 
åtgärder som avses i förordning (EU) nr 
1305/2013 kan vara berättigade till Ejflu-
bidrag under perioden 2022–2027, eller, i 
förekommande fall, 2023–2027 i följande 
fall:
(a) När det gäller utbetalningar som ska 
göras mellan den 1 januari 2022 och den 
31 december 2023 eller den 31 december 
2024 i medlemsstater som har beslutat att 
förlänga perioden 2014–2020 i enlighet 
med artikel 1.1 i denna förordning, om 
anslaget för den relevanta åtgärden i det 
program som har antagits i enlighet med 
förordning (EU) nr 1305/2013 och, i 
tillämpliga fall, artikel 1.1 i denna 
förordning, redan har använts.
(b) När det gäller utbetalningar som ska 
göras efter den 31 december 2023, eller 
den 31 december 2024 i medlemsstater 
som har beslutat att förlänga perioden 
2014–2020 i enlighet med artikel 1.1 i 
denna förordning.

Ändringsförslag 43
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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, vid tillämpningen av artikel -1 
i denna förordning, senast den 31 
december 2021.

Ändringsförslag 44

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 
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

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

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
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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 dess 
verksamhetsprogram som godkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 fortsätta enligt bestämmelserna 
i samma förordning fram till dess att 
programmet avslutas.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

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 av 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.

Ändringsförslag 47

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 

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 
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enlighet med den förordningen före den 1 
augusti 2022 inom den stödordning som 
avses i artikel 55 i den förordningen.

insatser som genomförts i enlighet med den 
förordningen före den 1 augusti 2022 eller, 
vid tillämpningen av artikel -1 i denna 
förordning, före den 1 augusti 2023 inom 
den stödordning som avses i artikel 55 i 
den förordningen.

Ändringsförslag 48

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 denna övergångsperiod 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.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För nya åtaganden som ska göras från 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 

”För nya åtaganden som ska göras från och 
med 2021 och, vid tillämpning av artikel -
1 i förordning (EU) .../.... [förordningen 
om GJP-övergångsbestämmelser], från 
och med 2022 ska medlemsstaterna 
fastställa en period på ett till fyra år i sina 
landsbygdsprogram. Om medlemsstaterna 
fastställer en förlängning av åtagandena 
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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 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.”

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 8 – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1a

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 2021 ska medlemsstaterna fastställa 
en period på ett till fyra 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.”

Ändringsförslag 51

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

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 

”För nya åtaganden som ska göras från och 
med 2021 ska medlemsstaterna fastställa 
en kortare period på ett till fyra år i sina 
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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 
2021 inte överstiga ett år.

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 
2021 inte överstiga övergångsperioden.

Ändringsförslag 52

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

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, vid 
tillämpning av artikel -1 i förordning 
(EU) ..../.... [förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser] 1 januari 2022–
31 december 2022 vara högst XXX* EUR i 
löpande priser, i enlighet med den fleråriga 
budgetramen för åren 2021–2027.”

__________________
* I sin resolution av den 14 november 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 – 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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 
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förlängda taken och bestämmelserna för 
2020, i enlighet med artikel 312.4 i EUF-
fördraget.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 1
Förordning (EU) nr 1306/2013
Artikel 25 – punkt 2a

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 förordning (EU) 
..../..... [förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser] 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].

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 1306/2013
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 25 ska följande punkt 
läggas till:
”Genom undantag från artikel 12.2 d i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046* 
ska anslag i reserven som inte blivit 
föremål för några åtaganden föras över 
utan tidsbegränsning för att finansiera 
reserven påföljande budgetår.
___________________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
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unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).”

Ändringsförslag 55

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 övergångsperiodens anslag.”

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av förordning (EU) nr 
1307/2013

Ändringar av förordning (EU) nr 
1307/20131a

___________________
1a Alla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en 
överenskommelse (P8_TA(2018)0449) 
utrycker Europarlamentet sitt stöd för ett 
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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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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.

Ändringsförslag 57

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

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 år under den övergångsperiod 
som avses i artikel -1 i förordning (EU) 
.../..... [förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser] 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.”

Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 15a ”Artikel 15a
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Anmälningar för kalenderåret 2021 Anmälningar för kalenderåren under 
övergångsperioden.

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 den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) ..../..... [förordningen om 
GJP-övergångsbestämmelser] 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.”

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 4
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1a

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 den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) ..../..... [förordningen om 
GJP-övergångsbestämmelser] 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.”

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 5
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 23 – punkt 6 – stycke 3a
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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 året före det berörda 
kalenderåret anmäla de beslut som avses i 
punkterna 2 och 3 till kommissionen.”

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 och, vid 
tillämpning av artikel -1 i förordning 
(EU) ..../..... [förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser], den 31 
december 2020, och som har ett värde som 
är lägre än det nationella eller regionala 
enhetsvärdet för 2020 eller, vid 
tillämpning av artikel -1 i förordning 
(EU) ..../..... [förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser], för 2021, 
beräknat i enlighet med andra stycket i 
denna punkt, får enhetsvärdet ökat till det 
nationella eller regionala enhetsvärdet för 
motsvarande år. Ökningen ska beräknas på 
följande villkor:

Ändringsförslag 62

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

(b) För att finansiera ökningen ska hela 
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.

(b) För att finansiera ökningen ska hela 
eller delar av de ägda eller hyrda stödrätter 
som innehas av jordbrukare den 31 
december 2019 och, vid tillämpning av 
artikel -1 i förordning (EU) ..../..... 
[förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser], den 31 
december 2020, och som har ett värde som 
överstiger det nationella eller regionala 
enhetsvärdet det efterföljande året under 
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 år 
2020. Tillämpningen av denna minskning 
ska grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, vilket får 
inbegripa fastställande av en maximal 
minskning.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 6 – led b – stycke 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
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 den övergångsperiod 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 
motsvarande år, undantaget beloppet för 
den nationella reserven eller de regionala 
reserverna, divideras med antalet ägda eller 
hyrda stödrätter som jordbrukare innehar 
den 31 december året före det berörda 
året.
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Ändringsförslag 64

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.”

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 9
Förordning (EU) nr 1307/2013
Artikel 30 – punkt 8 – stycke 3a

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, vid tillämpning av artikel -1 i 
förordning (EU) ..../..... [förordningen om 
GJP-övergångsbestämmelser], 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, 
vid tillämpning av artikel -1 i förordning 
[EU] .../... [förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser], för tilldelningar 
från reserven under 2022, ska tredje 
stycket i denna punkt inte tillämpas.”

Ändringsförslag 66

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

(10a) I artikel 37.1 ska följande stycke 
läggas till:
”Medlemsstater som ger nationellt 
övergångsstöd under 2020 får fortsätta 
med detta till slutet av den 
övergångsperiod som avses i artikel -1 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
GJP-övergångsbestämmelser].”
I artikel 37.4 ska följande strecksatser 
läggas till: 
”– 2021: 50 %.
– 2022: 50 % vid tillämpning av 
artikel -1 i förordning (EU) ..../..... 
[förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser].”

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det grödspecifika stödbeloppet per 
stödberättigande hektar ska beräknas för 
2021 genom att den avkastning som anges i 
punkt 2 multipliceras med följande 
referensbelopp:

Det grödspecifika stödbeloppet per 
stödberättigande hektar ska beräknas för 
varje år under övergångsperioden genom 
att den avkastning som anges i punkt 2 
multipliceras med följande referensbelopp:

– Bulgarien: 624,11 EUR. – Bulgarien: XXX EUR.

– Grekland: 225,04 EUR. – Grekland: XXX EUR.

– Spanien: 348,03 EUR. – Spanien: XXX EUR.

– Portugal: 219,09 EUR. – Portugal: XXX EUR.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av förordning (EU) nr 
1308/2013

Ändringar av förordning (EU) nr 
1308/20131a

___________________
1aAlla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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.

Ändringsförslag 69

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.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 11 – led 1
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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.

Ändringsförslag 71

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.

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förekommande fall ska unionsstödet till 
de arbetsprogram som avses i punkt 1 
vara följande för 2022:
(a) XXX EUR till Grekland.
(b) XXX EUR till Frankrike .
(c) XXX EUR till Italien.

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

producentorganisationer enligt punkt 1 ska 
för 2020 vara XXX EUR för Tyskland.

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 214 ska följande stycke 
läggas till efter första stycket:
”Genom undantag från första stycket, och 
efter tillstånd från kommissionen, får 
Finland under den övergångsperiod som 
anges i artikel -1 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om GJP-
övergångsbestämmelser] fortsätta att 
bevilja sådant nationellt stöd som 
beviljades under 2020 till producenter på 
grundval av denna artikel.”

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av förordning (EU) nr 228/2013 Ändringar av förordning (EU) nr 
228/20131a

___________________
1a Alla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en 
överenskommelse (P8_TA(2018)0449) 
utrycker Europarlamentet sitt stöd för ett 
bibehållande av finansieringen av den 
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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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 12 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter artikel 22 ska följande artikel 
införas:

”Artikel 22a 
Branschorganisationer

1. Utan hinder av artiklarna 164 och 165 i 
förordning (EU) 1308/2013 får den 
berörda medlemsstaten, på begäran av en 
branschorganisation som är erkänd enligt 
artikel 157 i förordning (EU) 1308/2013 
och som är verksam i ett yttersta 
randområde och anses vara representativ 
för produktionen av, handeln med eller 
bearbetningen av en eller flera specifika 
produkter från detta område, besluta att 
avtal, beslut eller samordnade 
förfaranden som har godkänts inom 
organisationen ska vara bindande under 
ett år, med möjlighet till förlängning, för 
andra enskilda operatörer eller grupper 
av operatörer som är verksamma inom det 
berörda yttersta randområdet och som 
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inte är medlemmar av den berörda 
organisationen.
2. Om tillämpningen av en erkänd 
branschorganisations regler utvidgas 
enligt punkt 1, och om de verksamheter 
som reglerna avser är av allmänt 
ekonomiskt intresse för de ekonomiska 
operatörer vars verksamhet är knuten till 
produkter som endast ska släppas ut på 
den lokala marknaden i samma yttersta 
randområde, får medlemsstaten efter 
samråd med de berörda aktörerna besluta 
att enskilda ekonomiska operatörer eller 
grupper av operatörer som inte är 
medlemmar i organisationen men som 
verkar på marknaden i fråga ska erlägga 
hela eller en del av de ekonomiska 
avgifter som medlemmarna betalar till 
organisationen, i den mån avgifterna är 
avsedda att täcka de omkostnader som är 
direkt knutna till verksamheterna i fråga.
3. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om alla avtal vars 
tillämpning har utvidgats i enlighet med 
denna artikel.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 12
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: 278 410 000 EUR.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 12
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Azorerna och Madeira: 
102 080 000 EUR.

– För Azorerna och Madeira: 
106 210 000 EUR.

Ändringsförslag 79

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 257 970 000 
EUR.

– För Kanarieöarna: 268 420 000 
EUR.

Ändringsförslag 80

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– För de franska utomeuropeiska 
departementen: 35 000 000 EUR.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 12
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: 21 200 
000 EUR.

Ändringsförslag 82

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För Kanarieöarna: 69 900 000 
EUR.

– För Kanarieöarna: 72 700 000 
EUR.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av förordning (EU) nr 229/2013 Ändringar av förordning (EU) nr 
229/20131a

___________________
1a Alla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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.

Ändringsförslag 84
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Förslag till förordning
Artikel 13
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.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 13
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.”

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga I Bilaga I1a

___________________
1a Alla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– 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–
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2020 års budget i reala termer (samtidigt 
som man budgeterar det ursprungliga 
beloppet för jordbruksreserven), dvs. 
383 255 miljoner EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Bilaga 1 – rubrik 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”DEL 2: FÖRDELNING AV 
UNIONSSTÖDET FÖR 
LANDSBYGDSUTVECKLING (2021)

”DEL 2: FÖRDELNING AV 
UNIONSSTÖDET FÖR 
LANDSBYGDSUTVECKLING (FÖR 
FÖRSTA ÅRET UNDER 
ÖVERGÅNGSPERIODEN)

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
Förordning (EU) nr 1305/2013
Bilaga 1 – del 2 – tabellen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(löpande priser i EUR) (löpande priser i EUR)

2021 2021 

Belgien 67 178 046 Belgien X 
Bulgarien 281 711 396 Bulgarien X 
Tjeckien 258 773 203 Tjeckien X 
Danmark 75 812 623 Danmark X 
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Tyskland 989 924 996 Tyskland X 
Estland 87 875 887 Estland X 
Irland 264 670 951 Irland X 
Grekland 509 591 606 Grekland X 
Spanien 1 001 202 880 Spanien X 
Frankrike 1 209 259 199 Frankrike X 
Kroatien 281 341 503 Kroatien X 
Italien 1 270 310 371 Italien X 
Cypern 15 987 284 Cypern X 
Lettland 117 307 269 Lettland X 
Litauen 195 182 517 Litauen X 
Luxemburg 12 290 956 Luxemburg X 
Ungern 416 202 472 Ungern X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Nederländerna 73 151 195 Nederländerna X 
Österrike 480 467 031 Österrike X 
Polen 1 317 890 530 Polen X 
Portugal 493 214 858 Portugal X 
Rumänien 965 503 339 Rumänien X 
Slovenien 102 248 788 Slovenien X 
Slovakien 227 682 721 Slovakien X 
Finland 292 021 227 Finland X 
Sverige 211 550 876 Sverige X 
Totalt EU 11 230 561 046 Totalt EU X 
Tekniskt stöd 28 146 770 Tekniskt stöd X 
Totalt 11 258 707 816 Totalt X 

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga II Bilaga II1a
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___________________
1a Alla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– 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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga III Bilaga III1a

___________________
1a Alla belopp kommer att uppdateras i 
enlighet med Europaparlamentets 
ståndpunkt i den fleråriga budgetramen. I 
sin resolution av den 14 november 2018 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
– 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) 
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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 EUR i 2018 års priser 
(431 946 miljoner EUR 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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