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KORT BEGRUNDELSE

 Da de lovgivningsmæssige rammer for den fælles landbrugspolitik efter 2020 stadig er under 
forhandling, er det for at sikre en gnidningsløs overgang nødvendigt at vedtage 
overgangsforanstaltninger, der gør det muligt at udvide anvendelsen af de eksisterende 
forordninger indtil gennemførelsen af det nye system.  

De gældende forordninger skal ændres, navnlig for at medtage de gældende beløb/lofter, der 
skal fastsættes for den nye flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Det første ændringsforslag har til formål at forlænge medlemsstaternes meddelelsesperiode 
fra 10 til 30 dage.

Det andet ændringsforslag gør det muligt at anvende ELFUL-bevillingerne for 2022-2027 
til allerede forpligtede foranstaltninger, der omfatter betalinger efter den 31. december 2021, 
for det tilfælde at midlerne er helt opbrugt (som det var tilfældet i artikel 3 i forordning (EF) 
nr. 1310/2013). Da det årlige budget for ELFUL 2021 ikke vil være tilstrækkeligt til at 
finansiere forpligtelserne i forbindelse med programmeringen for 2014-2021, og for hvilke 
ELFUL-bevillinger er helt opbrugt, bør Kommissionen have mulighed for at afsætte 
bevillinger til 2022-2027-programmeringen for nye forpligtelser for at sikre videreførelsen af 
forpligtelserne for 2014-2021.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets FFR-holdning har ændringsforslag 3 til 6 til 
formål at angive i artiklen om krisereserven, at den oprindelige kapital i reserven bør være et 
supplement til budgettet for den fælles landbrugspolitik og bør opføres i reserven i 
begyndelsen af programmeringsperioden. Desuden bør reformen af reservens funktionsmåde, 
med henblik på at undgå, at disse midler går tabt, foregribes, således at det bliver muligt at 
fremføre bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, fra 2021 til de følgende år.

Ændringsforslag 7 indskærper medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til intern 
konvergens.

Endvidere genopfører ordføreren i ændringsforslag 8-15 ressourcerne til landbruget i 
overensstemmelse med EP's FFR-holdning.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af 
muligheden i første afsnit, meddeler 
Kommissionen deres beslutning senest 30 
dage efter denne forordnings ikrafttræden. 
Hvis en medlemsstat har fremlagt et sæt 
regionale programmer i overensstemmelse 
med artikel 6 i forordning (EU) nr. 
1305/2013, skal meddelelsen også 
indeholde oplysning om, hvilke af de 
regionale programmer, der skal forlænges, 
og om den tilhørende budgetbevilling 
inden for den årlige fordeling for 2021 som 
fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 
1305/2013.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udgifter vedrørende retlige 
forpligtelser over for støttemodtagere, der 
er indgået i forbindelse med de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 1305/2013, kan 
komme i betragtning til et bidrag fra 
ELFUL i perioden 2022-2027:
a) for betalinger, der skal foretages 
mellem 1. januar 2022 og 31. december 
2023 eller 31. december 2024 i 
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medlemsstater, der har besluttet at 
forlænge perioden 2014-2020 i henhold til 
artikel 1, stk. 1, i denne forordning, hvis 
den finansielle bevilling til den relevante 
foranstaltning i det respektive program 
som vedtaget i henhold til forordning 
(EU) nr. 1305/2013 og i relevant omfang 
til artikel 1, stk. 1, i nærværende 
forordning, allerede er opbrugt, og
b) for betalinger, der skal foretages efter 
31. december 2023 eller 31. december 
2024 i medlemsstater, der har besluttet at 
forlænge perioden 2014-2020 i henhold til 
artikel 1, stk. 1, i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 3

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 25, stk. 1, affattes således:
Der oprettes en reserve med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren i 
tilfælde af større kriser, der påvirker 
landbrugsproduktionen eller -distributionen 
("reserven til kriser i landbrugssektoren") 
gennem anvendelse ved begyndelsen af 
hvert år af en nedsættelse af de direkte 
betalinger inden for rammerne af 
ordningen for finansiel disciplin, der er 
omhandlet i artikel 26.

"Der oprettes ved begyndelsen af hvert år 
en reserve under EGFL med det formål at 
yde yderligere støtte til landbrugssektoren 
med henblik på at tilvejebringe 
markedsforvaltning eller -stabilisering og 
på at reagere øjeblikkeligt i tilfælde af 
kriser, der påvirker landbrugsproduktionen 
eller -distributionen ("reserven til kriser i 
landbrugssektoren"). "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20180101)

Ændringsforslag 4

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

"For 2021 fastsættes reserven til 400 mio. 
EUR (i 2011-priser) og medtages under 
udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle 
ramme som fastsat i bilaget til Rådets 
forordning (EU) 
[xxxx/xxxx]*[forordningen om den 
flerårige finansielle ramme].

"For 2021 fastsættes reserven til 400 mio. 
EUR (i 2011-priser) foruden EGFL- og 
ELFUL-budgetterne og medtages under 
udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle 
ramme som fastsat i bilaget til Rådets 
forordning (EU) 
[xxxx/xxxx]*[forordningen om den 
flerårige finansielle ramme].

___________________ _________________
* Rådets forordning (EU) [...] af [...] [om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 (EUT...)."

* Rådets forordning (EU) [...] af [...] [om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 (EUT...)."

Or. en

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 25 tilføjes følgende 
stykke:
"Ved begyndelsen af de følgende år skal 
reserven mindst svare til det oprindelige 
beløb, der blev afsat i 2021, og skal 
tilpasses under den årlige 
budgetprocedure eller i løbet af året, når 
det er hensigtsmæssigt i lyset af 
krisemæssig markedsudvikling eller af 
markedsperspektiverne i det indeværende 
eller følgende år og under hensyntagen til 
de disponible indtægter, der er afsat til 
EGFL eller marginer som disponible 
forpligtelser under EGFL's underloft. I 
tilfælde af at sådanne disponible 
bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan 
finansiel disciplin tages i anvendelse for 
at finansiere krisereserven op til niveauet 
for det oprindelige beløb, der er nævnt i 
første afsnit."
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Or. en

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 25 tilføjes følgende 
stykke:
"Uanset artikel 12, stk. 2, litra d), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046*, 
fremføres bevillinger, som der ikke er 
indgået forpligtelser for, uden 
tidsbegrænsning til at finansiere reserven 
i de følgende regnskabsår.
___________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (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 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1)."

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"12. For kalenderåret 2021 kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 

"12. For kalenderåret 2021 anvender 
medlemsstaterne yderligere intern 
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yderligere intern konvergens gennem 
anvendelse af stk. 11 på det pågældende 
år."

konvergens gennem anvendelse af stk. 11 
på det pågældende år."

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for de franske oversøiske 
departementer: 267 580 000 EUR

— for de franske oversøiske 
departementer: 278 410 000 EUR

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for Azorerne og Madeira: 
102 080 000 EUR

— for Azorerne og Madeira 
106 210 000 EUR

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for De Kanariske Øer: 
257 970 000 EUR.

— for De Kanariske Øer. 
268 420 000 EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for de franske oversøiske 
departementer: 25 900 000 EUR

— for de franske oversøiske 
departementer: 26 900 000 EUR

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for Azorerne og Madeira: 
20 400 000 EUR

— for Azorerne og Madeira 
21 200 000 EUR

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for De Kanariske Øer: 
69 900 000 EUR.

— for De Kanariske Øer: 
72 700 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 14

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

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

2. Unionen finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med et beløb på op til 23 930 000 
EUR.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det beløb, der bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige 
7 110 000 EUR." .

Or. en


