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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s skyldighet att respektera en konsekvent politik för utveckling kodifieras i artikel 208 
i Lissabonfördraget, där EU åtar sig att ta hänsyn till utvecklingsmålen i all politik som 
sannolikt kommer att påverka utvecklingsländerna och undvika motstridigheter mellan olika 
politikområden. Tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk är prioriterade 
områden i EU:s utvecklingssamarbete. I EU:s relevanta policyram1 (2010) understryks vikten 
av en konsekvent politik för utveckling för den globala livsmedelstryggheten och framhävs 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Den gemensamma jordbrukspolitikens bristande 
samstämmighet med utvecklingsmålen har minskat under årens lopp, särskilt i och med att 
WTO-avtalet om jordbruk tvingade EU att minska det handelssnedvridande offentliga stödet 
till jordbruket och fasa ut exportsubventionerna. Trots detta kvarstår följande problem när det 
gäller bristande samstämmighet: 

 Subventioner för jordbruksproduktion i EU som utlöser ökad export eller import av 
vissa varor till eller från utvecklingsländer (t.ex. frivilligt kopplat stöd för produkter 
som anses vara känsliga för utvecklingsländer).

 Marknadsstödåtgärder som utlöser ökad export av vissa varor till utvecklingsländer 
(t.ex. lagringsstöd för skummjölkspulver i EU som på grund av överproduktion 
exporteras till utvecklingsländer till extremt låga priser).

 Negativa klimateffekter eller resursintensiv jordbruksproduktion (t.ex. EU:s 
boskapssektors utsläpp av växthusgaser förvärrar klimatförändringen och bidrar till 
minskade skördar i tropiska och subtropiska regioner). 

I denna förordning fastställs målen och instrumenten för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och det föreslås en ny genomförandemodell som ger EU:s medlemsstater 
ett större ansvar för utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Utöver ytterligare 
möjligheter att sänka ambitionsnivån är den innehållsmässiga ändringen liten, eftersom 
medlemsstaterna skulle fastställa sina egna specifika mål. Föredraganden beklagar att 
lagstiftningsförslaget om förslaget till gemensam jordbrukspolitik inte svarar på uppmaningen 
i Agenda 2030 för hållbar utveckling där det uttrycks ett krav på en verklig övergång till 
hållbara system för livsmedelsproduktion och ett skifte från ett resursintensivt jordbruk till 
agroekologiska metoder senast 2030.

Analysen av förslaget visade att eftersom kommissionen föreslår betydande kontinuitet i fråga 
om innehållet i den gemensamma jordbrukspolitiken, eller ”business as usual”, skulle 
politiken även fortsättningsvis ha negativa externa effekter på utvecklingen efter 2021: 

 Kommissionens förslag åtföljs av en konsekvensbedömning med ett kort kapitel om en 
konsekvent politik för utveckling, men detta lyckas inte övertyga föredraganden om att 
skyldigheten i EUF-fördraget respekteras: När det gäller handeln sägs det att ”över 
90 % av direktstödet inte snedvrider handeln”, vilket underförstått innebär ett 

1 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: EU:s policyram 
för att hjälpa utvecklingsländer att ta itu med de utmaningar som hänför sig till livsmedelsförsörjningen. 
COM(2010)0127. Europeiska kommissionen, Bryssel den 31 mars 2010.
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medgivande att knappt 10 % av direktstödet fortfarande snedvrider handeln. 

 Punkten om exceptionellt vidtagande av marknadsstödsåtgärder är mycket kort och en 
analys av utvecklingseffekterna saknas. Den gemensamma jordbrukspolitikens 
eventuella negativa klimateffekter nämns inte, trots att jordbruket står för 11 % av 
växthusgasutsläppen.

Eftersom förslaget till förordning inte visar hur EU och dess medlemsstater kommer att 
säkerställa en konsekvent politik för utveckling och inte heller hur de kommer att övervaka 
den gemensamma jordbrukspolitikens inverkan på utveckling, föreslår föredraganden att 
förordningen ändras enligt följande:

 Ett starkare engagemang för en konsekvent politik för utveckling genom att man inför 
den konsekventa politiken för utveckling som ett särskilt mål och lägger till ett 
”utvecklingskapitel”.

 Övervakning av den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på utveckling genom en 
utvidgning av ramen för övervakning och införande av en mekanism för klagomål. 

 Säkerställande av att subventioner, inbegripet kopplat inkomststöd, inte vållar någon 
skada genom införandet av en uppsättning skyddsåtgärder.

 Fastställande av lägsta miljönormer som mottagarna av direktstöd måste följa. 

 Utökat stöd för baljväxter för att minska importen av soja för djurfoder.

 Begränsning av negativa miljö- och klimateffekter; bättre spårning av utgifter för 
klimatåtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 och 43.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
42, 43.2 och 208,
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare.

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och tryggad 
livsmedelsförsörjning efter 2020. Bland 
målen ingår bland annat att den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
måste bli mer resultatinriktad, producera 
hälsosamma livsmedel, förstärka åtgärder 
för modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
minska skillnaderna i utveckling mellan 
olika områden samt bidra till att minska 
den administrativa bördan för 
bidragsmottagare. I meddelandet betonas 
också den gemensamma 
jordbrukspolitikens globala dimension 
och det anges att unionen åtar sig att 
främja en konsekvent politik för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att hantera den gemensamma 
jordbrukspolitikens globala dimension 
och konsekvenser bör kommissionen 
säkerställa samstämmighet och 
kontinuitet i förhållande till unionens 
övriga externa politik och instrument, 
särskilt inom utvecklingssamarbete och 
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handel. Unionens åtagande om en 
konsekvent politik för utveckling kräver 
att man tar hänsyn till utvecklingsmålen 
och principerna vid utformningen av 
jordbrukspolitiken, särskilt för att se till 
att de är förenliga med målen för hållbar 
utveckling och Parisavtalet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar, till exempel en 
ökande koncentration av jordbruksmark, 
och möjligheter som uppkommer på 
unionsnivå, nationell, regional och lokal 
nivå, och på jordbruken, måste 
förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås, 
inklusive Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och Parisavtalet. Detta är 
endast möjligt om målen är ambitiösa och 
ett övervakningssystem används för att 
säkerställa att den gemensamma 
jordbrukspolitiken bidrar till skyddet av 
miljön, den biologiska mångfalden, 
djurens välfärd och social rättvisa på 
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unionsnivå och global nivå.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden och 
samtidigt beakta målen för hållbar 
utveckling. I detta sammanhang är mål 5 
(jämställdhet), mål 12 (ansvarsfull 
produktion och konsumtion), mål 13 
(klimatåtgärder) och mål 15 (livet på 
land) särskilt viktiga att uppnå, vid sidan 
av mål 2 (ingen hunger). När så är 
lämpligt bör forsknings- och 
innovationsresultat spridas till 
utvecklingsländerna inom ramen för 
unionens utvecklingssamarbete i syfte att 
främja en hållbar utveckling.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förverkliga den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål 
enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
samt för att se till att unionen på lämpligt 
sätt hanterar nya utmaningar, är det 

(11) För att förverkliga den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål 
enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
samt för att se till att unionen på lämpligt 
sätt hanterar nya utmaningar, är det 
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lämpligt att föreskriva ett antal allmänna 
mål som återspeglar de riktlinjer som ges i 
meddelandet Framtiden för livsmedel och 
jordbruk. Ett antal särskilda mål bör 
definieras ytterligare på unionsnivå och 
tillämpas av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Samtidigt som man 
uppnår balans mellan olika aspekter av 
hållbar utveckling, i enlighet med 
konsekvensbedömningen, bör dessa 
särskilda mål omsätta de allmänna målen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
till mer konkreta prioriteringar och ta 
hänsyn till relevant unionslagstiftning, 
särskilt när det gäller klimat, energi och 
miljö.

lämpligt att föreskriva ett antal allmänna 
mål som återspeglar de riktlinjer som ges i 
meddelandet Framtiden för livsmedel och 
jordbruk. Ett antal särskilda mål bör 
definieras ytterligare på unionsnivå och 
tillämpas av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Genom dessa särskilda 
mål bör man uppnå de olika 
dimensionerna av en hållbar utveckling, 
samtidigt som de allmänna målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken omsätts 
till mer konkreta prioriteringar och hänsyn 
tas till relevant unionslagstiftning, särskilt 
när det gäller klimat, energi och miljö.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Mot bakgrund av unionens roll 
som stor exportör och importör har den 
gemensamma jordbrukspolitiken en roll 
på både inhemska och internationella 
jordbruksmarknader, vilket påverkar 
småskaliga jordbrukares försörjning och 
landsbygdssamhällens och ekosystems 
motståndskraft.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I linje med meddelandet 
Framtiden för livsmedel och jordbruk bör 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
beakta artiklarna 3 och 21 i fördraget om 
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Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
artikel 208 i EUF-fördraget. Att 
säkerställa en konsekvent politik för 
utveckling omfattar respekten för 
principen om att inte göra någon skada 
genom att undvika att skapa negativa 
externa effekter (t.ex. genom avskogning 
eller skadlig dumpning), respekten för det 
europeiska samförståndet om utveckling 
och dess åtagande om att uppnå de mål 
som anges i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling samt rätten till utveckling 
enligt FN-förklaringen om rätten till 
utveckling1a.
__________________
1a Antagen genom generalförsamlingens 
resolution 41/128 av den 4 december 
1986.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att producera hälsosammare livsmedel, 
särskilt genom att successivt uppnå ett 
jordbruk utan bekämpningsmedel, minska 
fattigdomen, se till att unionens jordbruk, 
skogsbruk och livsmedelssystem behåller 
sin multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling, digitalisering och 
agroekologiska metoder, förbättra 
tillgången till objektiv, tillförlitlig, relevant 
och färsk kunskap samt skapa möjligheter 
för jordbrukare att utbyta information till 
gagn för landsbygdssamhällen och den 
globala jordbrukssektorn. Ett 
jämställdhetsperspektiv och särskilt 
kvinnors egenmakt bör integreras i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
medlemsstaterna bör utarbeta delprogram 
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inom den strategiska planen för att stödja 
kvinnliga jordbrukare i att använda 
finansiella instrument och uppgradera 
sina kunskaper och färdigheter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomförandemodell 
är det unionen som ska fastställa unionens 
mål och definiera vilka interventionstyper 
som ska göras och unionens grundläggande 
krav som medlemsstaterna måste uppfylla, 
medan medlemsstaterna ansvarar för att 
omsätta unionens regelverk i konkreta 
stödarrangemang för bidragsmottagarna. 
Därvid bör medlemsstaterna följa stadgan 
om de grundläggande rättigheterna och de 
allmänna principerna i unionsrätten, och se 
till att den rättsliga ramen för beviljandet 
av unionens stöd till bidragsmottagare 
grundar sig på deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och är förenlig med principerna och kraven 
i denna förordning och [den övergripande 
förordningen].

(13) Inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomförandemodell 
är det unionen som ska fastställa unionens 
mål och definiera vilka interventionstyper 
som ska göras och unionens grundläggande 
krav som medlemsstaterna måste uppfylla, 
medan medlemsstaterna ansvarar för att 
omsätta unionens regelverk i konkreta 
stödarrangemang för bidragsmottagarna. 
Därvid bör medlemsstaterna följa stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, de 
allmänna principerna i unionsrätten, 
unionens skyldighet att säkerställa en 
konsekvent politik för utveckling vid 
utnyttjandet av stödinstrument inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken samt 
Agenda 2030 för hållbar utveckling, och 
se till att den rättsliga ramen för beviljandet 
av unionens stöd till bidragsmottagare 
grundar sig på deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och är förenlig med principerna och kraven 
i denna förordning och [den övergripande 
förordningen].

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
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även fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
att garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden.

även fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
att garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden. Dessutom bör unionens 
investeringsstrategier främja ansvarsfulla 
investeringar i ett hållbart jordbruk, med 
särskild hänsyn till bearbetning och 
skapande av mervärde.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Inom ramen för ökad 
marknadsorientering för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
föreskrivs i kommissionens meddelande 
Framtiden för livsmedel och jordbruk, kan 
marknadsexponering, klimatförändring och 
den därmed sammanhängande ökade 
frekvensen och förstörelsekraften av 
allvarliga extrema klimathändelser, samt 
sanitära och fytosanitära kriser leda till risk 
för prisvolatilitet och ökat tryck på 
inkomsterna. Även om jordbrukarna ytterst 
är ansvariga för att utforma sina 
företagsstrategier bör en stabil ram inrättas 
för att säkerställa lämplig riskhantering. 
Därför kan medlemsstaterna och 
jordbrukarna få tillgång till ett 
unionsplattform för riskhantering för 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att ge 
jordbrukarna lämpliga finansiella 
instrument för investeringar och tillgång 
till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.

(15) Inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens ökadeinriktning på 
den europeiska marknaden, såsom 
föreskrivs i kommissionens meddelande 
Framtiden för livsmedel och jordbruk, kan 
marknadsexponering, klimatförändring och 
den därmed sammanhängande ökade 
frekvensen och förstörelsekraften av 
allvarliga extrema klimathändelser, samt 
sanitära och fytosanitära kriser leda till risk 
för prisvolatilitet och ökat tryck på 
inkomsterna. Även om jordbrukarna ytterst 
är ansvariga för att utforma sina 
företagsstrategier bör en stabil ram för 
marknadsreglering inrättas för att 
säkerställa en tillräcklig hantering av 
hälso- och klimatrisker, samtidigt som 
man bör undvika de fallgropar och 
problem som uppstår i samband med 
andra modeller världen över. Därför kan 
medlemsstaterna och jordbrukarna få 
tillgång till ett unionsplattform för 
riskhantering för kapacitetsuppbyggnad i 
syfte att ge jordbrukarna lämpliga 
finansiella instrument för investeringar och 
tillgång till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förstärkta miljö- och 
klimatåtgärder och bidrag till uppnåendet 
av unionens mål på miljö- och 
klimatområdena har en mycket hög 
prioritet i framtiden inom unionens 
jordbruk och skogsbruk. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör därför avspegla en 
högre ambitionsnivå när det gäller dessa 
mål. I enlighet med 
genomförandemodellen bör de åtgärder 
som vidtas för att ta itu med 
miljöförstöring och klimatförändringar 
vara resultatinriktade, och artikel 11 i EUF-
fördraget bör därför i detta sammanhang 
betraktas som en skyldighet att nå resultat.

(16) Förstärkta miljö- och 
klimatåtgärder och bidrag till uppnåendet 
av unionens mål på miljö- och 
klimatområdena har en mycket hög 
prioritet i framtiden inom unionens 
jordbruk och skogsbruk. Den gemensamma 
jordbrukspolitikens struktur bör därför 
avspegla en högre ambitionsnivå och den 
bör påskyndas för att uppfylla dessa mål 
och jordbruket bör göras till en stark 
pelare i kampen mot 
klimatförändringarna. I enlighet med 
genomförandemodellen bör de åtgärder 
som vidtas för att ta itu med 
miljöförstöring och klimatförändringar 
vara resultatinriktade, och artikel 11 i EUF-
fördraget bör därför i detta sammanhang 
betraktas som en skyldighet att nå resultat. 
Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
konnektivitet, infrastruktur och 
grundläggande tjänster, liksom 
ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka 
den socioekonomiska strukturen i dessa 
områden, i linje med Cork 2.0-
deklarationen. Detta kan ske genom 
sysselsättningsskapande åtgärder, 
inbegripet i tredje länder pga. den 
växande befolkningen i dessa länder, och 
generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och 
sysselsättningspakt till landsbygden, 
genom främjande av social integration, 
generationsförnyelse och upprättande av 
smarta byar över hela EU:s landsbygd Som 
framgår av meddelandet Framtiden för 
livsmedel och jordbruk kan nya 
värdekedjor på landsbygden, till exempel 
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ren energi, den nya bioekonomin, den 
cirkulära ekonomin och ekoturism ge 
tillväxt- och sysselsättningspotential i 
landsbygdsområden. I detta sammanhang 
kan finansiella instrument och 
användningen av InvestEU-garantin spela 
en avgörande roll för att garantera 
tillgången till finansiering och stärka 
odlingsanläggningars och andra företags 
tillväxtpotential. Det finns potential för 
sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden för 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
konnektivitet, infrastruktur och 
grundläggande tjänster, liksom 
ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka 
den socioekonomiska strukturen i dessa 
områden, i linje med Cork 2.0-
deklarationen. Detta kan ske genom 
sysselsättningsskapande åtgärder och 
generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och 
sysselsättningspakt till landsbygden, 
genom främjande av social integration, 
generationsförnyelse och upprättande av 
smarta byar över hela EU:s landsbygd. 
Som framgår av meddelandet Framtiden 
för livsmedel och jordbruk kan nya 
värdekedjor på landsbygden, till exempel 
ren energi, den nya bioekonomin, den 
cirkulära ekonomin och ekoturism ge 
tillväxt- och sysselsättningspotential i 
landsbygdsområden. I detta sammanhang 
kan finansiella instrument och 
användningen av InvestEU-garantin spela 
en avgörande roll för att garantera 
tillgången till finansiering och stärka 
odlingsanläggningars och andra företags 
tillväxtpotential. Det finns potential för 
sysselsättningsmöjligheter i 
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landsbygdsområden för 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör även 
fortsättningsvis garantera tryggad 
livsmedelsförsörjning, vilket innebär 
tillräcklig tillgång till säker och näringsrik 
mat vid alla tidpunkter. Dessutom bör den 
bidra till att förbättra unionsjordbrukets 
förmåga att reagera på nya samhällskrav på 
livsmedel och hälsa, inbegripet hållbar 
jordbruksproduktion, hälsosammare 
näringsintag, livsmedelsavfall och 
djurskydd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja 
produktion med specifika och värdefulla 
egenskaper, och samtidigt hjälpa 
jordbrukare att anpassa sin produktion efter 
marknadens signaler och konsumenternas 
efterfrågan.

(17) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör även 
fortsättningsvis garantera tryggad 
livsmedelsförsörjning för unionen, vilket 
innebär tillräcklig tillgång till säker och 
näringsrik mat vid alla tidpunkter och en 
ökad produktion av vegetabiliskt protein 
inom unionen. Dessutom bör den bidra till 
att förbättra unionsjordbrukets förmåga att 
reagera på nya samhällskrav på livsmedel 
och hälsa, inbegripet hållbar 
jordbruksproduktion, hälsosammare 
näringsintag, minskat livsmedelsavfall och 
förbättrat djurskydd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja 
produktion med specifika och värdefulla 
egenskaper, och samtidigt hjälpa 
jordbrukare att anpassa sin produktion efter 
marknadens signaler och konsumenternas 
efterfrågan, även genom tillgång till mark 
till rimliga priser, uppmuntra unga 
jordbrukare att starta jordbruksföretag 
och främja korta distributionskedjor och 
lokala inköp. Medlemsstaterna bör se till 
att ekonomiskt stöd ges till jordbrukare 
för att dessa ska ha möjlighet att förvärva 
nya färdigheter som de behöver för att 
anpassa sin produktion till ändrade 
konsumentkrav och för att skydda 
försörjningsmöjligheterna på 
landsbygden runt om i världen. Utan att 
det påverkar dess karaktär som unionens 
interna politik bör den gemensamma 
jordbrukspolitikens faktiska integration i 
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världsekonomin beaktas med avseende på 
både de möjligheter och det ansvar som 
den innebär för unionen och dess globala 
partner. När det gäller utvecklingsländer 
bör en konsekvent politik för utveckling 
utgöra riktlinjen för unionen och dess 
medlemsstater.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I syfte att bekräfta sitt 
engagemang för målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och Parisavtalet bör unionen 
och dess medlemsstater övergå till ett nytt 
europeiskt livsmedels- och 
jordbrukssystem i linje med den 
omdanande karaktären hos Agenda 2030 
för hållbar utveckling och Parisavtalet, på 
grundval av slutsatserna från den 
internationella studien av hur kunskap, 
vetenskap och teknik inom jordbruket kan 
bidra till utveckling samt FN:s särskilda 
rapportörs rekommendationerna om 
rätten till mat. Detta bör därför inbegripa 
främjande av ett diversifierat och hållbart 
jordbruk och motståndskraftiga 
jordbruksmetoder, vilka bidrar till att 
skydda och förbättra naturresurserna, 
stärka ekosystemen och deras förmåga att 
anpassa sig till och mildra 
klimatförändringarna. Åtgärder som 
vidtas enligt denna förordning bör därför 
inte äventyra kapaciteten för produktion 
och bearbetning av livsmedel och den 
långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt de minst 
utvecklade länderna.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Unionen bör bidra till att trygga 
den globala livsmedelsförsörjningen 
genom att minimera utvecklingsländernas 
beroende av livsmedelsimport och stärka 
deras motståndskraft mot externa 
chocker, i samband med till exempel 
prissvängningar på jordbruksråvaror eller 
naturkatastrofer. I detta syfte bör den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken bidra till 
att ta vara på potentialen hos småbrukare 
och små jordbruksföretag i 
utvecklingsländerna, i syfte att öka och 
diversifiera deras livsmedelsproduktion 
för att på så sätt tillgodose de inhemska 
och regionala marknaderna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att genomföra Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, i 
synnerhet mål 1 (avskaffa fattigdom) och 
2 (avskaffa hunger), säkerställa en 
konsekvent politik för utveckling i 
enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget 
och uppfylla kraven i det europeiska 
samförståndet om utveckling, bör den 
gemensamma jordbrukspolitiken främja 
hållbara familjejordbruk i 
utvecklingsländerna i syfte att säkerställa 
tryggad livsmedelsförsörjning på plats och 
motverka avfolkningen på landsbygden. 
Därför får jordbruksprodukter från EU 
inte exporteras till priser som inte täcker 
produktionskostnaderna.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det nya systemet med villkor, som 
bygger på det tidigare systemet med 
tvärvillkor som tillämpas till år 2020, 
innebär att en förutsättning för att man ska 
kunna få hela stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
lever upp till grundläggande normer i fråga 
om miljö, klimatförändringar, folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och djurskydd. De 
grundläggande normerna omfattar, i en 
förenklad form, en förteckning över 
föreskrivna verksamhetskrav (SMR) och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC). Dessa 
grundläggande normer bör ta större hänsyn 
till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla en högre ambitionsnivå i 
fråga om miljö och klimat, såsom 
kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Framtiden för livsmedel och 
jordbruk och den fleråriga budgetramen. 
Villkoren har som syfte att bidra till 
utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
genom att göra bidragsmottagarna mer 
medvetna om behovet av att följa dessa 
grundläggande normer. De har också som 
syfte att bättre harmonisera den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
samhällets förväntningar genom att 
förbättra överensstämmelsen mellan 
jordbrukspolitiken och målen för miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Villkor bör utgöra en integrerad 
del av den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljörelaterade 
struktur, som en del av utgångspunkten för 
mer ambitiösa miljö- och klimatåtaganden, 
och villkoren bör tillämpas i hela unionen. 
Medlemsstaterna bör införa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 

(21) Det nya systemet med villkor, som 
bygger på det tidigare systemet med 
tvärvillkor som tillämpas till år 2020, 
innebär att en förutsättning för att man ska 
kunna få hela stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
lever upp till grundläggande normer i fråga 
om miljö, klimatförändringar, folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och djurskydd. De 
grundläggande normerna omfattar, i en 
förenklad form, en förteckning över 
föreskrivna verksamhetskrav (SMR) och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC). Dessa 
grundläggande normer bör ta större hänsyn 
till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla en högre ambitionsnivå i 
fråga om miljö och klimat, såsom 
kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Framtiden för livsmedel och 
jordbruk och den fleråriga budgetramen. 
En konsekvent politik för utveckling bör 
beaktas vid utformningen, genomförandet 
och utvärderingen av ovannämnda krav 
och normer. Villkoren har som syfte att 
bidra till utvecklingen av ett hållbart 
jordbruk genom att göra bidragsmottagarna 
mer medvetna om behovet av att följa 
dessa grundläggande normer. De har också 
som syfte att bättre harmonisera den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
samhällets förväntningar genom att 
förbättra överensstämmelsen mellan 
jordbrukspolitiken och målen för miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Villkor bör utgöra en integrerad 
del av den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljörelaterade 
struktur, som en del av utgångspunkten för 
mer ambitiösa miljö- och klimatåtaganden, 
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för de jordbrukare som inte uppfyller dessa 
krav, i enlighet med [den övergripande 
förordningen].

och villkoren bör tillämpas i hela unionen. 
Medlemsstaterna bör införa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för de jordbrukare som inte uppfyller dessa 
krav, i enlighet med [den övergripande 
förordningen].

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
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genom forskning och innovation. genom forskning och innovation. 
Rådgivarna bör också utbildas för att 
sprida större förståelse för den 
gemensamma jordbrukspolitikens globala 
dimension.

Motivering

Alla jordbrukare är inte direkt involverade i internationell handel och de är kanske inte heller 
medvetna om kopplingarna mellan internationell handel eller globala effekter på miljön och 
klimatet. Rådgivningstjänsterna ger möjlighet att öka medvetenheten och ytterligare integrera 
den privata sektorn i EU:s gemensamma insatser för att ta itu med utmaningarna på 
internationell nivå.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa att 
medlemsstaterna ökar sina miljömässiga 
resultat genom att respektera de lokala 
behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. 
Medlemsstaterna bör inom ramen för 
direktstöd i den strategiska planen för 
jordbrukspolitiken inrätta frivilliga 
miljösystem för jordbrukare, som bör vara 
helt samordnade med de andra berörda 
interventionerna. Medlemsstaterna kan 
definiera dem antingen som en utbetalning 
för att uppmuntra och ersätta 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter 
genom jordbruksmetoder som gynnar 
miljön och klimatet, eller som en 
kompensation för införandet av sådana 
metoder. I båda fallen bör systemen syfta 
till att förbättra den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och 
klimatprestationer och bör följaktligen gå 
utöver de obligatoriska krav som redan 
föreskrivs enligt systemet med villkor. 
Medlemsstaterna får besluta att inrätta 
miljösystem för jordbruksmetoder såsom 
förbättrad hantering av permanent 

(31) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa att 
medlemsstaterna ökar sina miljömässiga 
resultat genom att respektera de lokala 
behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. 
Medlemsstaterna bör inom ramen för 
direktstöd i den strategiska planen för 
jordbrukspolitiken inrätta frivilliga 
miljösystem för jordbrukare, som bör vara 
helt samordnade med de andra berörda 
interventionerna. Medlemsstaterna kan 
definiera dem antingen som en utbetalning 
för att uppmuntra och ersätta 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter 
genom jordbruksmetoder som gynnar 
miljön och klimatet, eller som en 
kompensation för införandet av sådana 
metoder. I båda fallen bör systemen syfta 
till att förbättra den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och 
klimatprestationer och bör följaktligen gå 
utöver de obligatoriska krav som redan 
föreskrivs enligt systemet med villkor. 
Medlemsstaterna får besluta att inrätta 
miljösystem för att gynna 
produktionsmodeller som är bra för 
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betesmark och landskapselement eller 
ekologiskt jordbruk. Sådana system kan 
också omfatta ”stödordningar på basnivå”, 
som kan vara en förutsättning för mer 
ambitiösa åtaganden för 
landsbygdsutveckling.

miljön och främja alla typer av 
jordbruksmetoder som syftar till bland 
annat förbättrad hantering av permanent 
betesmark och landskapselement och 
ekologiskt jordbruk. Sådana system kan 
också omfatta ”stödordningar på basnivå”, 
som kan vara en förutsättning för mer 
ambitiösa åtaganden för 
landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina tak för direktstöd 
till kopplat inkomststöd för att förbättra 
konkurrenskraften, hållbarheten och/eller 
kvaliteten i vissa sektorer och 
produktionsgrenar som är särskilt viktiga 
av samhälleliga, ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga skäl och som genomgår vissa 
svårigheter. Vidare bör medlemsstaterna 
tillåtas att använda en ytterligare del av 
sina tak för direktstöd till att bevilja 
kopplat inkomststöd specifikt till 
produktion av proteingrödor, för att minska 
unionens underskott på detta område.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina tak för direktstöd 
till kopplat inkomststöd för att förbättra 
konkurrenskraften, hållbarheten och/eller 
kvaliteten i vissa sektorer och 
produktionsgrenar som är särskilt viktiga 
av samhälleliga, ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga skäl och som genomgår vissa 
svårigheter. Kopplat inkomststöd bör 
tillgodose tydliga miljömässiga eller 
socioekonomiska behov eller fördelar 
eller beviljas för produktionsmetoder som 
går utöver de normer som fastställs i 
systemet med tvärvillkor. I sina 
strategiska planer bör medlemsstaterna 
tydligt klargöra varför beviljande av 
kopplat inkomststöd skulle ge mervärde i 
eftersträvan av ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga mål och varför liknande mål 
inte kan uppnås genom åtgärder för 
landsbygdsutveckling. I linje med Agenda 
2030 för hållbar utveckling och 
Parisavtalet bör det kopplade 
inkomststödet inte få negativa effekter på 
utvecklingsländerna och det får inte leda 
till en snedvridning av den inre 
marknaden och den internationella 
marknaden. Vidare bör medlemsstaterna 
tillåtas att använda en ytterligare del av 
sina tak för direktstöd till att bevilja 
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kopplat inkomststöd specifikt till 
produktion av proteingrödor, för att minska 
unionens underskott på detta område, och 
på så sätt minska dess beroende av 
importerat djurfoder, särskilt soja- och 
palmoljeprodukter, som leder till 
avskogning, markrofferi, förlust av 
biologisk mångfald och fördrivning av 
befolkningsgrupper. Om proteingrödor 
importeras från tredjeländer bör unionen 
certifiera att de producerats på ett hållbart 
sätt. Stöd som beviljas för produktion av 
baljväxter bör överensstämma med de 
förslag som kommissionen lade fram i sin 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om utvecklingen av vegetabiliska 
proteiner i Europeiska unionen. 
Ansvarsfull import av vegetabiliska 
proteiner till unionen bör främjas genom 
inrättandet av en omfattande 
handlingsplan inom ramen för en EU-
omfattande baljväxtstrategi som syftar till 
att minska beroendet av import av soja 
och djurfoder från tredjeländer.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Med hänsyn till den pågående 
utvecklingen av digitaliseringen inom 
jordbrukssektorn bör medlemsstaterna 
kunna utveckla delprogram för att 
förbättra den digitala kompetensen på 
landsbygden, och de får vidta ytterligare 
åtgärder för att minska den digitala 
klyftan mellan könen genom att 
underlätta kvinnors tillgång till livslångt 
lärande, yrkesutbildning och fortbildning 
på landsbygden.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Det bör säkerställas att det 
kopplade inkomststödet är förenligt med 
unionens internationella åtaganden. Detta 
omfattar särskilt kraven i 
samförståndsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för 
GATT17, beroende på vad som är 
tillämpligt efter ändringar av EU:s separata 
basareal för oljeväxter tillföljd av ändringar 
av EU:s sammansättning. I detta syfte bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
genomförandeakter för att fastställa 
detaljerade regler om detta.

(33) Det bör säkerställas att det 
kopplade inkomststödet är förenligt med 
unionens internationella åtaganden och de 
allmänna bestämmelserna om unionens 
yttre åtgärder. Detta omfattar särskilt 
kraven i samförståndsavtalet mellan 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och 
Förenta staterna om oljeväxter inom ramen 
för GATT17, beroende på vad som är 
tillämpligt efter ändringar av EU:s separata 
basareal för oljeväxter tillföljd av ändringar 
av EU:s sammansättning. I detta syfte bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
genomförandeakter för att fastställa 
detaljerade regler om detta.

_________________ _________________
17 Samförståndsavtal mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för Gatt 
(EGT L 147, 18.6.1993).

17 Samförståndsavtal mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för Gatt 
(EGT L 147, 18.6.1993).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) För att säkerställa att insatserna 
är förenliga med unionens åtagande för 
en konsekvent politik för utveckling bör 
en löpande och omfattande övervakning 
föreskrivas. Bedömningen av den 
gemensamma jordbrukspolitikens externa 
effekter bör systematiskt göras, dvs. med 
hjälp av indikatorer för målen för hållbar 
utveckling. På denna grundval bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter med regler som 
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fastställer lämpliga åtgärder för 
övervakningen. I detta sammanhang bör 
kommissionen utvidga mandatet för EU:s 
organ för marknadsbevakning i syfte att 
övervaka den gemensamma 
jordbrukspolitikens globala dimension, 
särskilt import och export till och från de 
minst utvecklade länderna. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas produkter som 
partnerländer anser vara känsliga och 
produkter som härrör från de sektorer där 
kopplat stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken beviljas 
och där åtgärder för krishantering inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken har 
införts. När systemet för tidig varning 
signalerar överträdelser av förpliktelser 
inom ramen för en konsekvent politik för 
utveckling bör unionen föra diskussioner 
med sina samarbetspartner bland 
utvecklingsländerna för att föreslå 
lämpliga åtgärder för att ta itu med de 
problematiska frågorna.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (34a) För att säkerställa att det kopplade 
inkomststödet inom bomullssektorn 
uppfyller unionens internationella 
skyldigheter i fråga om en konsekvent 
politik för utveckling, bör de 
medlemsstater som utnyttjar sådant stöd 
övervaka de effekter detta stöd har på 
produktionen och handeln och rapportera 
till kommissionen, i syfte att underlätta 
kommissionens övervakning av effekterna 
av kopplat stöd inom bomullssektorn på 
bomullsproduktionen i partnerländer som 
är utvecklingsländer, särskilt på 
livsmedelstryggheten.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Ett system för odling av baljväxter 
bör införas, vilket har tre olika syften. För 
det första, att minska beroendet av 
koncentrerad foderblandning 
innehållande soja, särskilt importerad 
soja från mark som nyligen har avskogats 
eller omvandlats, i linje med mål 15 för 
hållbar utveckling, dvs. unionens löfte om 
nollavskogning och befintliga åtaganden 
från privata företag om nollavskogning. 
För det andra, att avsluta näringsämnens 
kretslopp och koppla dem till lokala och 
regionala avrinningsområden i enlighet 
med ramdirektivet för vatten. För det 
tredje, att stärka de lokala och regionala 
marknaderna för livsmedel och djurfoder 
och lokalt anpassade resurssnåla 
frövarianter. Monokultur eller 
kontinuerlig odling av baljväxter bör inte 
stödjas genom dessa betalningar.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål bör även 
eftersträvas genom stöd till investeringar, 
produktiva liksom icke-produktiva, och på 
eller utanför gårdarna. Sådana 
investeringar kan bland annat avse 
infrastruktur för utveckling, modernisering 
eller anpassning till klimatförändringar av 
jordbruk och skogsbruk, inbegripet tillgång 
till jord- eller skogsbruksmark, arrondering 
och markförbättring, trädjordbruk och 
försörjning med och besparing av energi 
och vatten. För att säkerställa bättre 

(41) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål bör även 
eftersträvas genom stöd till investeringar, 
produktiva liksom icke-produktiva, och på 
eller utanför gårdarna. Sådana 
investeringar kan bland annat avse 
infrastruktur för utveckling, modernisering 
eller anpassning till klimatförändringar av 
jordbruk och skogsbruk, inbegripet tillgång 
till jord- eller skogsbruksmark, arrondering 
och markförbättring, trädjordbruk och 
försörjning med och besparing av energi 
och vatten. För att säkerställa bättre 
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överensstämmelse mellan de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och unionens strategiska 
mål, samt för att skapa lika villkor mellan 
medlemsstaterna, ingår en negativ 
förteckning över investeringsområden i 
denna förordning.

överensstämmelse mellan de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och unionens strategiska 
mål, samt för att skapa lika villkor mellan 
medlemsstaterna, ingår en negativ 
förteckning över investeringsområden i 
denna förordning. Mot bakgrund av 
unionens rapporter, strategier och 
mekanismer, såsom dess externa 
investeringsplan och alliansen mellan 
Afrika och Europa för hållbara 
investeringar och arbetstillfällen samt den 
kommande rapporten från arbetsgruppen 
för landsbygdsutveckling i Afrika, bör 
jordbrukare också uppmuntras att på ett 
ansvarsfullt sätt investera i 
utvecklingsländer. 

Motivering

Genom att ge vägledning och garantier som bidrar till att täcka potentiella risker kan EU och 
dess medlemsstater på ett effektivt sätt erbjuda jordbrukarna incitament att investera i 
utvecklingsländer på ett ansvarsfullt sätt. Jordbrukarna bör ges möjlighet att väga upp 
potentiella negativa aspekter av stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken genom 
sådana investeringar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) I meddelandet Framtiden för 
livsmedel och jordbruk nämns 
kunskapsdelning och inriktning på 
innovation som övergripande mål för den 
nya gemensamma jordbrukspolitiken. 
Denna bör även fortsättningsvis främja den 
interaktiva innovationsmodellen som 
förstärker samarbete mellan aktörer för att 
optimera utnyttjandet av kompletterande 
kunskap och därmed sprida praktiska 
lösningar. Rådgivningstjänsterna bör 
stärkas inom jordbrukets kunskaps- och 
innovationssystem (Akis). Den strategiska 
planen inom den gemensamma 

(46) I meddelandet Framtiden för 
livsmedel och jordbruk nämns 
kunskapsdelning och inriktning på 
innovation som övergripande mål för den 
nya gemensamma jordbrukspolitiken. 
Denna bör även fortsättningsvis främja den 
interaktiva innovationsmodellen som 
förstärker samarbete mellan aktörer för att 
optimera utnyttjandet av kompletterande 
kunskap och därmed sprida praktiska 
lösningar. Rådgivningstjänsterna bör 
stärkas inom jordbrukets kunskaps- och 
innovationssystem (Akis). Den strategiska 
planen inom den gemensamma 



PE629.646v02-00 26/59 AD\1176613SV.docx

SV

jordbrukspolitiken bör innehålla 
information om hur rådgivning, forskning 
och landsbygdens nätverk ska fungera 
tillsammans. Varje medlemsstat eller 
region, beroende på vad som är lämpligt, 
kan finansiera ett antal åtgärder som syftar 
till utbyte av kunskap och innovation, med 
hjälp av de interventionstyper som 
utvecklats i denna förordning.

jordbrukspolitiken bör innehålla 
information om hur rådgivning, forskning 
och landsbygdens nätverk ska fungera 
tillsammans. Utbyte med experter inom 
området för utvecklingssamarbete bör 
föreskrivas för att underlätta överföringen 
av kunskap och bästa praxis till 
utvecklingsländer. Varje medlemsstat eller 
region, beroende på vad som är lämpligt, 
kan finansiera ett antal åtgärder som syftar 
till utbyte av kunskap och innovation, med 
hjälp av de interventionstyper som 
utvecklats i denna förordning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att säkerställa tillräcklig 
finansiering för vissa prioriteringar bör det 
fastställas regler om minsta finansiella 
anslag för dessa prioriteringar för stöd 
inom ramen för Ejflu. För att säkerställa 
lika konkurrensvillkor mellan jordbrukare 
bör ett maximalt anslag också fastställas 
för kopplat direktstöd. Vidare bör 
medlemsstaterna tillåtas att använda en 
ytterligare del av sina tak för direktstöd till 
att bevilja kopplat inkomststöd specifikt för 
att öka konkurrenskraften, hållbarheten 
och/eller kvaliteten för produktionen av 
proteingrödor.

(51) För att säkerställa tillräcklig 
finansiering för vissa prioriteringar bör det 
fastställas regler om minsta finansiella 
anslag för dessa prioriteringar för stöd 
inom ramen för Ejflu. För att säkerställa 
lika konkurrensvillkor mellan jordbrukare, 
både inom och utanför unionen, bör ett 
maximalt anslag också fastställas för 
kopplat direktstöd. Vidare bör 
medlemsstaterna tillåtas att använda en 
ytterligare del av sina tak för direktstöd till 
att bevilja kopplat inkomststöd specifikt för 
att öka konkurrenskraften, hållbarheten 
och/eller kvaliteten för produktionen av 
proteingrödor, för att minska importen 
från tredjeländer.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) För att säkerställa att dessa (55) För att säkerställa att dessa 
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strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får en tydlig strategisk 
karaktär, och för att underlätta 
kopplingarna till unionens övriga politik, 
och inte minst till etablerade långsiktiga 
nationella mål som följer av 
unionslagstiftningen eller internationella 
avtal (t.ex. de som gäller 
klimatförändringar, skog, biologisk 
mångfald och vatten) är det lämpligt att 
endast ha en enda strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken per 
medlemsstat.

strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får en tydlig strategisk 
karaktär, och för att underlätta 
kopplingarna till unionens övriga politik, 
och inte minst till etablerade långsiktiga 
nationella mål som följer av 
unionslagstiftningen eller internationella 
avtal (t.ex. de som gäller 
klimatförändringar, skog, biologisk 
mångfald, vatten och politisk samordning 
för utveckling) är det lämpligt att endast ha 
en enda strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken per 
medlemsstat.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) För att säkerställa att de mål som 
medlemsstaterna fastställer och 
utformningen av deras interventioner är 
ändamålsenliga och optimerar bidraget till 
målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken är det nödvändigt att 
basera strategin i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
på en förhandsanalys av lokala 
förhållanden och göra en bedömning av 
behoven i samband med målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

(57) För att säkerställa att de mål som 
medlemsstaterna fastställer och 
utformningen av deras interventioner är 
ändamålsenliga och optimerar bidraget till 
målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken är det nödvändigt att 
basera strategin i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
på en förhandsanalys av lokala 
förhållanden och göra en bedömning av 
behoven i samband med målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Då ska 
medlemsstaterna även beskriva hur de 
hanterar problem, som till exempel 
utflyttning från landsbygden, 
koncentration av markägande, 
ökenspridning, vattenkvalitet eller förlust 
av den biologiska mångfalden, vilka också 
har en global inverkan.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör syfta 
till att säkerställa en ökad enhetlighet 
mellan de olika verktygen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom 
planen bör omfatta alla typer av stöd i form 
av direkta utbetalningar, sektorsspecifika 
interventionstyper och interventionstyper 
för landsbygdsutveckling. De bör också 
garantera och visa att de val som 
medlemsstaterna gör är ändamålsenliga 
och överensstämmer med unionens 
prioriteringar och mål. Det är därför 
lämpligt att de innehåller en 
resultatinriktad interventionsstrategi som 
byggs upp kring de särskilda målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive 
kvantifierade mål i förhållande till dessa. 
För att göra det möjligt att övervaka målen 
på årsbasis är det lämpligt att de grundas 
på resultatindikatorer.

(58) De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör syfta 
till att säkerställa en ökad enhetlighet 
mellan de olika verktygen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och dess 
externa dimension, eftersom planen bör 
omfatta alla typer av stöd i form av direkta 
utbetalningar, sektorsspecifika 
interventionstyper och interventionstyper 
för landsbygdsutveckling. De bör också 
garantera och visa att de val som 
medlemsstaterna gör är ändamålsenliga 
och överensstämmer med unionens 
prioriteringar och mål. Det är därför 
lämpligt att de innehåller en 
resultatinriktad interventionsstrategi som 
byggs upp kring de särskilda målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive 
kvantifierade mål i förhållande till dessa. 
För att göra det möjligt att övervaka målen 
på årsbasis är det lämpligt att de grundas 
på resultatindikatorer.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Strategin bör också lyfta fram 
komplementariteten både mellan den 
gemensamma jordbrukspolitikens verktyg 
och med unionens övriga politik. I 
synnerhet bör varje enskild strategisk plan i 
förekommande fall beakta miljö- och 
klimatlagstiftning, och nationella planer 
som härrör från denna lagstiftning bör 
beskrivas inom ramen för analysen av den 
nuvarande situationen (nedan kallad swot-
analysen). Det är lämpligt att upprätta en 

(59) Strategin bör också lyfta fram 
komplementariteten både mellan den 
gemensamma jordbrukspolitikens verktyg 
och med unionens övriga politik. I 
synnerhet bör varje enskild strategisk plan i 
förekommande fall beakta miljö- och 
klimatlagstiftning, unionens åtaganden 
för en konsekvent politik för utveckling 
och nationella planer som härrör från 
denna lagstiftning bör beskrivas inom 
ramen för analysen av den nuvarande 
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förteckning över de rättsakter som 
uttryckligen bör beaktas i den strategiska 
planen.

situationen (nedan kallad swot-analysen). 
Det är lämpligt att upprätta en förteckning 
över de rättsakter som uttryckligen bör 
beaktas i den strategiska planen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) I enlighet med principen om delad 
förvaltning bistås kommissionen av 
kommittéer bestående av företrädare för 
medlemsstaterna i genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. I syfte att 
förenkla och rationalisera 
medlemsstaternas ståndpunkt inrättas 
endast en övervakningskommitté för 
genomförandet av denna förordning, dvs. 
en sammanslagning av kommittéerna för 
landsbygdsutveckling respektive 
direktstöd, som infördes under 
programperioden 2014–2020. Ansvaret för 
att bistå medlemsstaterna i genomförandet 
av de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken delas 
mellan förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén. Kommissionen 
bör också biträdas av kommittén för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

(70) I enlighet med principen om delad 
förvaltning bistås kommissionen av 
kommittéer bestående av företrädare för 
medlemsstaterna i genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. I syfte att 
förenkla och rationalisera 
medlemsstaternas ståndpunkt inrättas 
endast en övervakningskommitté för 
genomförandet av denna förordning, dvs. 
en sammanslagning av kommittéerna för 
landsbygdsutveckling respektive 
direktstöd, som infördes under 
programperioden 2014–2020. Ansvaret för 
att bistå medlemsstaterna i genomförandet 
av de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken delas 
mellan förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén. Kommissionen 
bör också biträdas av kommittén för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
rapportera till Europaparlamentets utskott 
för utveckling, i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) I ett sammanhang där 
medlemsstaterna kommer att få mycket 
större flexibilitet och subsidiaritet vid 
utformningen av interventioner är nätverk 

(72) I ett sammanhang där 
medlemsstaterna kommer att få mycket 
större flexibilitet och subsidiaritet vid 
utformningen av interventioner är nätverk 
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ett viktigt verktyg för att främja och styra 
politiken och säkerställa tillräcklig 
uppmärksamhet och kapacitet i 
medlemsstaterna. Ett enda gemensamt 
nätverk bör säkerställa en bättre 
samordning mellan nätverksinsatser på 
unionsnivå och på nationell och regional 
nivå. Det Europeiska och nationella 
nätverket för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ersätter det nuvarande 
europeiska nätverket för 
landsbygdsutveckling, nätverket för det 
europeiska innovationspartnerskapet, 
nätverken för produktivitet och hållbarhet 
inom jordbruket och de nationella 
landsbygdsnätverken, i form av en 
plattform för ökat utbyte av kunskap i syfte 
att fånga upp resultaten och mervärdet av 
politiken på EU-nivå, bland annat av 
Horisont Europa. För att uppnå ett 
förbättrat utbyte av kunskap och innovation 
inrättas ett europeiskt 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket, som ska 
genomföra den interaktiva 
innovationsmodellen i enlighet med den 
metod som beskrivs i den här förordningen.

ett viktigt verktyg för att främja och styra 
politiken och säkerställa tillräcklig 
uppmärksamhet och kapacitet i 
medlemsstaterna. Ett enda gemensamt 
nätverk bör säkerställa en bättre 
samordning mellan nätverksinsatser på 
unionsnivå och på nationell och regional 
nivå. Det Europeiska och nationella 
nätverket för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ersätter det nuvarande 
europeiska nätverket för 
landsbygdsutveckling, nätverket för det 
europeiska innovationspartnerskapet, 
nätverken för produktivitet och hållbarhet 
inom jordbruket och de nationella 
landsbygdsnätverken, i form av en 
plattform för ökat utbyte av kunskap i syfte 
att fånga upp resultaten och mervärdet av 
politiken på EU-nivå, bland annat av 
Horisont Europa. För att uppnå ett 
förbättrat utbyte av kunskap och innovation 
inrättas ett europeiskt 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket, som ska 
genomföra den interaktiva 
innovationsmodellen i enlighet med den 
metod som beskrivs i den här förordningen. 
Utbyte med experter inom området för 
utvecklingssamarbete bör föreskrivas för 
att öka medvetenheten och underlätta 
överföringen av kunskap och bästa 
praxis. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Genomförandemodellens 
resultatinriktning förutsätter en stabil 
prestationsram, särskilt eftersom de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
bidra till allmänna mål för andra 
gemensamma strategier. En 
prestationsbaserad politik förutsätter årliga 

(74) Genomförandemodellens 
resultatinriktning förutsätter en stabil 
prestationsram, särskilt eftersom de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
bidra till allmänna mål för andra 
gemensamma strategier. En 
prestationsbaserad politik förutsätter årliga 
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och fleråriga bedömning på grundval av 
utvald output, samt resultat- och 
effektindikatorer, så som fastställs i ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitikens 
resultat, övervakning och utvärdering. För 
detta ändamål bör en begränsad och riktad 
uppsättning indikatorer väljas på ett sätt 
som så exakt som möjligt visar huruvida 
den intervention som får stöd bidrar till att 
uppnå de uppställda målen. Resultat- och 
outputindikatorer i samband med klimat- 
och miljörelaterade mål får bland annat 
omfatta interventioner i nationella miljö- 
och klimatplaneringsinstrument som 
inrättats i enlighet med 
unionslagstiftningen.

och fleråriga bedömning på grundval av 
utvald output, samt resultat- och 
effektindikatorer, så som fastställs i ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitikens 
resultat, övervakning och utvärdering. För 
detta ändamål bör en begränsad och riktad 
uppsättning indikatorer väljas på ett sätt 
som så exakt som möjligt visar huruvida 
den intervention som får stöd bidrar till att 
uppnå de uppställda målen. Resultat- och 
outputindikatorer i samband med klimat- 
och miljörelaterade mål får bland annat 
omfatta interventioner i nationella miljö- 
och klimatplaneringsinstrument som 
inrättats i enlighet med 
unionslagstiftningen. Bedömningen av 
huruvida målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken har uppnåtts bör också 
göras på grundval av indikatorer som 
hänför sig till den gemensamma 
jordbrukspolitikens inverkan på unionens 
utvecklingsmål och på 
utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Som en del av ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestationer, övervakning och utvärdering 
bör medlemsstaterna övervaka de framsteg 
som gjorts, och årligen rapportera till 
kommissionen om detta. Informationen 
från medlemsstaterna utgör grunden för 
kommissionens rapport om framstegen mot 
att uppnå de specifika målen under hela 
programperioden med hjälp av en 
uppsättning centrala indikatorer.

(75) Som en del av ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestationer, övervakning och utvärdering 
bör medlemsstaterna övervaka de framsteg 
som gjorts, och årligen rapportera till 
kommissionen om detta. Informationen 
från medlemsstaterna utgör grunden för 
kommissionens rapport om framstegen mot 
att uppnå de specifika målen under hela 
programperioden med hjälp av en 
uppsättning centrala indikatorer. Med hjälp 
av uppgifter från medlemsstaterna bör 
kommissionen årligen offentliggöra det 
ekologiska fotavtryck som uppkommer vid 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion i unionen.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) Övervakningssystemet inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
kompletteras med ett oberoende system 
inom unionen för att ta emot klagomål 
från personer eller samhällsgrupper som 
har påverkats av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Man bör erkänna den 
viktiga roll som innehas av parlamentets 
utvecklingsutskott och dess ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (ia) konsekvent politik för utveckling: 
unionens skyldighet att ta hänsyn till 
målen för utvecklingssamarbete vid 
genomförandet av sin politik och, när det 
gäller dess strävan att uppnå 
inrikespolitiska mål, dess skyldighet att 
undvika negativa politiska åtgärder som 
på ett menligt sätt påverkar unionens 
utvecklingsmål.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (ja)  livsmedelstrygghet: människors 
rätt till hälsosamma och kulturellt 
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lämpliga livsmedel producerade genom 
ekologiskt sunda och hållbara metoder, 
och människors rätt att definiera sina 
egna livsmedels- och jordbrukssystem.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja en smart, motståndskraftig 
och diversifierad jordbrukssektor för 
livsmedelstryggheten.

(a) Främja en varaktig, inkluderande, 
motståndskraftig, hållbar och diversifierad 
jordbruksproduktion som säkerställer en 
hållbar, decentraliserad och långsiktig 
livsmedelstrygghet, undviker 
överproduktion och säkerställer en 
konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja miljövård och klimatåtgärder 
och bidra till unionens miljö- och 
klimatrelaterade mål.

(b) Stödja miljövård, biologisk 
mångfald och klimatåtgärder och uppfylla 
unionens alla miljö- och klimatrelaterade 
mål av betydelse för jordbruk.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområden.

(c) Uppnå en balanserad territoriell 
utveckling av ekonomier och samhällen 
på landsbygden genom en förbättring av 
den socioekonomiska strukturen på 
landsbygden.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa mål ska kompletteras av det 
övergripande målet att modernisera 
sektorn genom att främja och utbyta 
kunskap, innovation och digitalisering i 
jordbruket och landsbygdsområden samt 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa 
saker.

Dessa mål ska genomföras på ett sätt som 
säkerställer att de övergripande målen i 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
skyldigheterna enligt Parisavtalet uppnås. 
För att gynna dessa mål syftar 
förordningen till att främja och sprida 
kunskap, teknik och verktyg inom 
jordbruket och på landsbygden, uppmuntra 
användningen av dem och säkerställa 
övergången till en hållbar utveckling 
enligt artikel 11 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödja jordbruksinkomster som det 
går att leva på och jordbrukets 
motståndskraft i unionen för att förbättra 
livsmedelstryggheten.

(a) Stödja jordbruksinkomster som det 
går att leva på och jordbrukets 
motståndskraft i unionen för att garantera 
den långsiktiga livsmedelstryggheten, 
samtidigt som man undviker skadlig 
dumpningspraxis.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, med ett större 
fokus på forskning, teknik och 
digitalisering.

(b) Stärka marknadsorienteringen 
genom att främja korta leveranskedjor 
och mervärdesprodukter som härrör från 
ekologiskt jordbruk och öka 
konkurrenskraften med ett större fokus på 
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ömsesidigt lärande, forskning, teknik och 
digitalisering.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt till 
hållbar energi.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar genom 
att kraftigt minska jordbrukets utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med Parisavtalet 
och unionens klimatmål.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h) Främja sysselsättning, 
inkluderande och hållbar tillväxt, 
diversifiering av verksamhet och 
inkomster, jämställdhet, social delaktighet, 
fattigdomsbekämpning, lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet hållbart 
skogsbruk, förbättra grundläggande 
offentliga tjänster samt främja den sociala 
och territoriella samanhållningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Se till att EU:s jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och 
hållbara livsmedel, matsvinn samt 

(i) Se till att EU:s jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika, 
högkvalitativa och hållbara livsmedel, 
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djurskydd. matsvinn samt miljömässig hållbarhet, 
förbättrar djurskyddet och samtidigt 
bidrar till genomförandet av Agenda 2030 
för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Inom ramen för en konsekvent 
politik för utveckling systematiskt ta 
hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet och undvika 
negativa externa effekter av unionens 
politik i fråga om utvecklingsländer och 
deras befolkningar.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Unionens och medlemsstaternas mål

1. I överensstämmelse med målen i 
artiklarna 5 och 6 i förordningen ska de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
tillsammans leda till
(a) en nettoökning av antalet 
jordbruk, jordbruksarbetare och 
tillhörande arbetstillfällen i 
landsbygdsområden,
(b) en betydande minskning av 
utsläppen av växthusgaser från 
jordbrukssektorn fram till 2027,
(c) ingen ytterligare minskning av den 
biologiska mångfalden, utan i stället en 
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vändning av denna trend,
(d) ingen utvidgning av den 
antimikrobiella resistensen, utan i stället 
en vändning av denna trend,
(e) ingen ytterligare minskning av 
antalet pollinerare, fåglar och insekter, 
utan i stället en vändning av denna trend,
(f) en ökad genetisk mångfald både 
inom och mellan grödor och djur,
(g) minskad export av levande djur,
(h) minskad förorening av luft och 
vatten på grund av jordbrukssektorn,
(i) bevarade och utökade ytor som 
utgör permanent gräsmark,
(j) minskad användning av 
bekämpningsmedel i enlighet med direktiv 
2009/128/EG.
2. I sina förslag till strategiska planer 
ska medlemsstaterna ange hur de har för 
avsikt att bidra till dessa mål och föreslå 
exakta nationella mål.
3. I enlighet med det förfarande som 
beskrivs i kapitel III i avdelning V ska 
kommissionen säkerställa att de 
nationella målen tillsammans gör det 
möjligt att uppnå unionens mål i enlighet 
med punkt 1, och att de interventioner 
som planeras av medlemsstaterna är 
tillräckliga för att uppnå deras nationella 
mål. För att säkerställa lika villkor ska 
kommissionen se till att medlemsstaterna 
har antagit liknande nationella mål.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa unionsomfattande minimimål för att säkerställa att de 
allmänna målen i denna förordning uppnås.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Konsekvent politik för utveckling

1. Medlemsstaterna ska se till att 
insatserna är förenliga med unionens 
åtagande om en konsekvent politik för 
utveckling, rätten till utveckling och 
rätten till livsmedel. 
2. Medlemsstaternas insatser ska 
bidra till att uppnå målen i Agenda 2030 
för hållbar utveckling, särskilt mål 2, mål 
10, mål 12 och mål 13. Därför ska 
insatserna inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken
(i) bidra till att utveckla ett 
diversifierat och hållbart jordbruk och 
motståndskraftiga agroekologiska 
metoder, både i unionen och i 
partnerländer,
(ii) bidra till att bevara den genetiska 
mångfalden hos utsäde, odlade växter, 
produktionsdjur och domesticerade djur 
och deras besläktade vilda arter, både i 
unionen och i partnerländer,
(iii) bidra till att ta vara på potentialen 
hos småbrukare, små jordbruksföretag, 
särskilt kvinnliga jordbrukare, och 
urbefolkningar som är aktiva i 
jordbruksproduktion och boskapsskötare, 
både i unionen och i partnerländer,
(iv) bidra till utvecklingen av lokala 
livsmedelssystem och inhemska och 
regionala marknader, både i unionen och 
i partnerländer, i syfte att minimera 
importberoendet och förkorta 
livsmedelskedjorna,
(v) få ett slut på handelsmetoder som 
snedvrider den globala handeln på 
jordbruksmarknaderna,
(vi) bidra till en fullständig integrering av 
åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar,
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(vii) respektera klimatavtalet från Paris; 
handelsrelaterade regler för jordbruket 
får inte hindra en hållbar 
resursanvändning eller multilaterala 
klimatmål.
3. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska övervaka 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och se till att den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
strategiska planer inte på ett negativt sätt 
påverkar de lokala 
jordbruksmarknaderna och de lokala 
producenterna i utvecklingsländerna. 
Bestämmelser om övervakning fastställs i 
artikel 119a.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 9b
Överensstämmelse med Parisavtalet

1. Målen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens strategiska planer ska 
eftersträvas i enlighet med Parisavtalet 
och i syfte att uppnå de övergripande mål 
som anges i avtalet och de åtaganden som 
beskrivs i unionens och medlemsstaternas 
nationellt fastställda bidrag.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
strategiska planerna överensstämmer med 
redan etablerade långsiktiga nationella 
mål som anges i eller följer av de 
lagstiftningsinstrument som avses i bilaga 
XI och med de mål som anges i punkt 2.
3. Innan kommissionen godkänner 
strategiska planer ska den se till att 
planerna uppfyller de mål som anges i 
denna artikel.
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Motivering

Medlemsstaterna ska utveckla verktyg för att villkora EU-medel mot standarder som inte 
uteslutande berör miljöfrågor. Det är nödvändigt att ta itu med produktionsmönstren (som 
även kan ha en inverkan på konsumtionsmönstren) för att säkerställa att unionen som helhet 
inte institutionaliserar överproduktion (vilket hittills varit fallet).

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen och tillhandahålla aktuella 
tekniska och vetenskapliga uppgifter som 
tagits fram genom forskning och 
innovation. De ska integreras i de 
sammanhängande tjänster med 
jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer och andra 
relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket.

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen och tillhandahålla aktuella 
tekniska och vetenskapliga uppgifter som 
tagits fram genom forskning och 
innovation. De ska integreras i de 
sammanhängande tjänster med 
jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer och andra 
relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket. Experter på 
utvecklingssamarbete ska ha en möjlighet 
att föra en fortlöpande dialog med 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket för att underlätta överföringen 
av kunskap och bästa praxis till 
utvecklingsländer.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (fa) hållbara jordbruksmetoder som 
bidrar till att bevara ekosystem, stärker 
förmågan för anpassning till 
klimatförändringarna och gradvis 
förbättrar kvaliteten på mark och jord, i 
enlighet med mål 2-målen för hållbar 
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utveckling.

Motivering

Tillhandahållandet av utbildning för jordbrukare och mottagare av stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på väg mot genomförandet av mål 2-målen kan ske inom 
ramen för unionens åtagande att ta itu med klimatfrågor och Agenda 2030 för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Rådgivarna bör också utbildas för 
att sprida större förståelse för den 
gemensamma jordbrukspolitikens globala 
dimension.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kopplat inkomststöd. (a) Kopplat inkomststöd, inom ramen 
för WTO:s krav att avskaffa stöd som 
snedvrider handeln.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla stöd för system för klimatet 
och miljön (nedan kallade miljösystem) 
enligt de villkor som anges i denna artikel 
och som specificeras närmare i deras 

1. Medlemsstaterna ska successivt öka 
stödet för system för klimatet och miljön 
(nedan kallade miljösystem) enligt de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
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strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När medlemsstaterna tar fram sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska de prioritera 
jordbrukssystem som levererar många 
fördelar på ett ändamålsenligt sätt för att 
uppnå målen i artikel 6.1, såsom 
förbättrad hantering av permanent 
betesmark, landskapselement och 
ekologiskt jordbruk.

Motivering

Omfattningen för vilka åtgärder som ska få stöd enligt miljösystem behöver definieras bättre. 
Medlemsstaterna bör ha flexibilitet att välja metoder som är väl anpassade efter deras 
territorium, men de bör prioritera att stödja jordbrukssystem som utgörs av många 
jordbruksmetoder i syfte att maximera miljösystemens inverkan på klimatet och miljön. 
Genom att dessutom stödja befintliga certifieringssystem kan medlemsstaterna säkerställa att 
det blir enklare att administrera miljösystem.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en medlemsstat föreslår 
frivilligt kopplat stöd i sin strategiska plan 
efter vad som emotses i artikel 106, ska 
kommissionen säkerställa att
(a) stödet respekterar principen om att 
inte göra någon skada,
(b) det finns klara miljömässiga eller 
sociala behov eller fördelar som kan 
motiveras med empiriska, kvantifierbara 
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och oberoende kontrollerbara bevis,
(c) stödet används för att tillgodose 
unionens behov av livsmedelstrygghet och 
att det inte snedvrider den inre 
marknaden eller internationella 
marknader,
(d) beviljandet av kopplat inkomststöd 
inte leder till resultat i handelshänseende 
som inverkar negativt på investeringar, 
produktionen och utveckling av 
bearbetningen inom den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn i 
utvecklingsländer som är partnerländer,
(e) frivilligt kopplat stöd inte beviljas 
för marknader som är i kris på grund av 
överproduktion eller överutbud.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Vid behov ska kommissionen i 
enlighet med artikel 138 ges befogenhet 
att anta delegerade akter som 
kompletterar denna förordning med 
åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna vid beviljande av kopplat 
inkomststöd, i syfte att undanröja de 
negativa effekterna på 
utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna, inbegripet ekologiskt jordbruk 
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ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog 
med kort omloppstid och andra energi- 
och industrigrödor, med undantag för 
träd, som används för produktion av 
produkter som kan ersätta fossila 
material.

som går utöver de normer som fastställs i 
systemet med tvärvillkor, eller i de fall där 
dessa är viktiga av ekonomiska, sociala 
eller miljömässiga skäl: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
foderbaljväxter, lin, hampa, ris, nötter, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, olivolja, silkesmaskar, torkat foder, 
humle, cikoria, frukt och grönsaker samt 
skottskog med kort omloppstid.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 58a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 58a
Sektorn för baljväxter

Målen för sektorn för baljväxter
Medlemsstaterna ska eftersträva följande 
mål inom sektorn för baljväxter:
(a) Ordningen ska öka den hållbara 
produktionen och konsumtionen av 
baljväxter i hela unionen, i syfte att öka 
självförsörjningen i enlighet med målen i 
bilaga I.
(b) Baljväxter som stöds via unionens 
finansiella stöd ska omfattas av växelbruk 
på minst tre år eller av en blandning av 
arter i tillfällig vall på jordbruksmark. 
Detta växelbruk ska vara förenligt med 
systemen för klimatet och miljön 
(”miljösystem”) i artikel 28, enligt vilka 
växelbruk på fyra år och mer kan 
belönas. Systemet kan också belöna 
underproduktion eller samodling som inte 
på annat sätt belönas inom ramen för 
andra åtgärder.
(c) Naturbete på betesmarker med stor 
artrikedom eller slåtter av foderängar med 
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stor artrikedom på permanenta 
betesmarker där det växer baljväxter på 
vallen får också subventioneras, under 
förutsättning att ny plöjning och nysådd 
inte sker.
(d) De åtgärder som avses i denna 
artikel ska vara förenliga med unionens 
åtaganden och lagstiftning på klimat- och 
miljöområdet och får inte orsaka direkta 
eller indirekta ändringar av 
markanvändningen, och de ska ha en 
genuint positiv inverkan på de globala 
utsläppen av växthusgaser i enlighet med 
den globala modellen för ekonomisk 
markanvändning [Globiom].
(e) Monokultur eller kontinuerlig 
odling av baljväxter ska inte stödjas 
genom dessa betalningar.
(f) Beroendet av koncentrerad 
foderblandning innehållande soja, 
särskilt importerad soja från mark som 
nyligen har avskogats eller omvandlats, 
ska minskas i enlighet med mål 15 för 
hållbar utveckling, dvs. unionens löfte om 
noll avskogning och befintliga åtaganden 
från privata företag om noll avskogning.
(g) Näringsämnens kretslopp ska 
slutas och kopplas till lokala och 
regionala avrinningsområden i enlighet 
med ramdirektivet för vatten.
(h) De lokala och regionala 
marknaderna för livsmedel och djurfoder 
och lokalt anpassade resurssnåla 
frövarianter ska stärkas.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Investeringar i produktion av 
bioenergi som inte överensstämmer med 
de hållbarhetskriterier som anges i 
direktivet om förnybar energi, inklusive 
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begränsningar av vissa råvarutyper.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
för riskhanteringsverktyg enligt de villkor 
som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
för riskhanteringsverktyg enligt de villkor 
som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samtidigt som hänsyn 
ska tas till eventuella negativa effekter på 
investeringar, produktion och utveckling 
av bearbetningen inom den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn i 
utvecklingsländer som är partnerländer. 

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De vägledande ekonomiska anslagen för 
det kopplade inkomststöd som avses i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 
10 % av de belopp i bilaga VII.

De vägledande ekonomiska anslagen för 
det kopplade inkomststöd som avses i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 5% 
av de belopp i bilaga VII.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På grundval av den information 
som medlemsstaterna lämnar ska 
kommissionen utvärdera hur politiken har 
bidragit till klimatförändringsmålen med 
hjälp av en enkel och gemensam metod.

1. På grundval av den information 
som medlemsstaterna lämnar ska 
kommissionen utvärdera hur politiken har 
bidragit till klimatförändringsmålen med 
hjälp av en enkel, korrekt och gemensam 
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metod.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 1a. Oberoende vetenskapliga studier 
ska genomföras för att fastställa hur 
medlemsstaternas olika vidtagna åtgärder 
bidrar till att minska eller binda utsläppen 
av växthusgaser.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 1b. På grundval av dessa studier ska 
kommissionen föreslå en spårningsmetod 
och säkerställa att
(a) endast utgifter som anslagits för 
åtgärder som väsentligt bidrar till 
utsläppsminskning och utsläppsbindning 
räknas som klimatutgifter,
(b) den procentandel av varje utgift 
som betraktas som klimatutgift står i 
proportion till den faktiska positiva 
effekten av åtgärden på utsläpp eller 
bindning av växthusgaser,
(c) de utgifter som anslagits för 
åtgärder som inverkar negativt på utsläpp 
och bindning av växthusgaser ska dras av 
från de totala klimatutgifterna med hjälp 
av en liknande metod.
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Motivering

I sin rapport om kommissionens förslag avseende den gemensamma jordbrukspolitiken har 
Europeiska revisionsrätten kallat det uppskattade bidraget från den gemensamma 
jordbrukspolitiken till klimatförändringsmålen ”orealistiskt”. Detta bidrag måste beräknas 
per insats, på grundval av åtgärdernas faktiska inverkan och mätt med hjälp av 
expertgranskade vetenskapliga studier.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att de 
behöriga myndigheterna för 
utvecklingssamarbete verkligen deltar i 
utarbetandet och övervakningen av 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i syfte att anpassa den 
till medlemsstaternas och unionens politik 
för utvecklingssamarbete.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Parter på miljöområdet samt 
näringslivets och arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Relevanta organ som företräder 
civilsamhället och, i tillämpliga fall, organ 
som främjar social inkludering, 
grundläggande rättigheter, jämställdhet och 
icke-diskriminering.

(c) Relevanta organ som företräder 
civilsamhällets, exempelvis icke-statliga 
organisationers, intressen och, i 
tillämpliga fall, organ som främjar social 
inkludering, grundläggande rättigheter, 
jämställdhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Parter från 
tredjeländer ska inbjudas att delta i 
förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen ta hänsyn 
till nationella miljö- och klimatplaner som 
härrör ur unionsrätten och som förtecknas i 
bilaga XI.

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen ta hänsyn 
till nationella miljö- och klimatplaner som 
härrör ur unionsrätten och som förtecknas i 
bilaga XI, målen i Parisavtalet och målet 
att avsevärt minska EU:s utsläpp av 
växthusgaser med anknytning till 
jordbruket senast 2027.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förklaring till hur miljö- och 
klimatarkitekturen i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
är avsedd att bidra till att redan etablerade 
långsiktiga nationella mål som anges i eller 
som följer av de rättsakter som avses i 
bilaga XI.

(b) En förklaring till hur miljö- och 
klimatarkitekturen i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
är avsedd att bidra till att redan etablerade 
långsiktiga nationella mål som anges i eller 
som följer av de rättsakter som avses i 
bilaga XI, målen i Parisavtalet och målet 
att avsevärt minska EU:s utsläpp av 
växthusgaser med anknytning till 
jordbruket senast 2027.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av hur de 
rådgivningstjänster som avses i artikel 13 
samt nätverk för forskning och den 
gemensamma jordbrukspolitiken kommer 
att samverka inom ramen för AKIS samt 
av stödtjänster för rådgivning och 
innovation tillhandahålls.

ii) En beskrivning av hur de 
rådgivningstjänster som avses i artikel 13 
samt nätverk för forskning och den 
gemensamma jordbrukspolitiken kommer 
att samverka inom ramen för AKIS, hur 
stödtjänster för rådgivning och innovation 
tillhandahålls samt hur sakkunniga inom 
området för utvecklingssamarbete ska 
kunna föra en fortlöpande dialog med 
AKIS.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
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konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, 
inbegripet artikel 208 i EUF-fördraget, 
med denna förordning och de 
bestämmelser som antas i enlighet med den 
och med den horisontella förordningen, hur 
effektivt de bidrar till de särskilda målen i 
artikel 6.1, deras inverkan på den inre 
marknadens funktion och snedvridning av 
konkurrensen, överensstämmelse med 
redan etablerade långsiktiga nationella 
mål som anges i eller som följer av de 
lagstiftningsinstrument som avses i bilaga 
XI i denna förordning, graden av 
administrativ börda för stödmottagarna 
och förvaltningen samt hur behöriga 
myndigheters och andra aktörers bidrag 
beaktas i enlighet med artikel 94. 
Kommissionen ska särskilt bedöma hur 
adekvat den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Motivering

I enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget är unionen skyldig att ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som sannolikt kommer att påverka 
utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
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myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3. Artikel 94.2 och 94.2 a ska 
vederbörligen beaktas.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) framstegen med att bygga upp 
administrativ kapacitet hos offentliga 
myndigheter och stödmottagare, om det är 
relevant.

(f) framstegen med att bygga upp 
administrativ kapacitet hos de myndigheter 
och stödmottagare, det civila samhället 
och de organ som avses i artikel 94, om 
det är relevant.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Utbyte med experter 
inom området för utvecklingssamarbete 
ska föreskrivas för att öka medvetenheten 
och underlätta överföringen av kunskap 
och bästa praxis.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (ba) Överensstämmelse mellan de 
åtgärder som anges i planen och 
unionens utvecklingspolitiska mål.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 119

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förvaltande myndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och de framsteg som gjorts mot de mål 
som anges i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av output- och resultatindikatorer.

Den förvaltande myndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och de framsteg som gjorts mot de mål 
som anges i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av output- och resultatindikatorer. 
Med hjälp av uppgifter från 
medlemsstaterna ska kommissionen 
årligen offentliggöra det ekologiska 
fotavtryck som uppkommer vid 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion inom EU.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 119a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 119a
Övervakningen av en konsekvent politik 
för utveckling och ett oberoende system 

för att ta emot klagomål
1. Uppnåendet av de mål som anges i 
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artikel 6.3 ska också analyseras, 
övervakas och bedömas på grundval av 
indikatorer för målen för hållbar 
utveckling gällande effekterna av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
stödinsatser avseende unionens 
utvecklingsmål och utvecklingsländerna.
2. Unionen och dess medlemsstater 
ska utvidga mandatet för EU:s organ för 
marknadsbevakning och utveckla en 
metodologisk ram för övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
inverkan på utvecklingsländer, särskilt 
när det gäller områden som har 
identifierats som känsliga av 
partnerlandet och/eller produkter från 
sektorer där kopplade stöd beviljas och 
där krishanteringsåtgärder tillämpas.
3. Bedömningen ska även bygga på 
uppgifter som tillhandahållits av 
regeringar, organisationer i det civila 
samhället och andra intressenter i 
utvecklingsländer som är handelspartner 
till unionen.
4. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
och i denna betona resultaten av 
bedömningen, de uppgifter som 
framkommit och EU:s politiska reaktion.
5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som fastställer lämpliga åtgärder för att 
analysera, övervaka och bedöma 
effekterna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och stödinsatser 
avseende unionens utvecklingsmål och 
utvecklingsländerna, med beaktande av 
relevanta internationella initiativ, särskilt 
från FN:s särskilda rapportör om rätten 
till livsmedel, FAO och kommittén för 
tryggad livsmedelsförsörjning.
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6. Övervakningssystemet inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
kompletteras med ett oberoende system 
inom unionen för att ta emot klagomål 
från personer eller samhällsgrupper som 
har påverkats av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Klagomålen ska tas 
emot av parlamentets ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling och ett förhörsombud för 
kommissionens generaldirektorat för 
jordbruk och landsbygdsutveckling. Bevis 
får lämnas av den klagande eller av tredje 
parter.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 119b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 119b
Socialt skydd

 Det ska finnas socialt skydd för de 
berörda grupperna eller länderna ifall 
den gemensamma jordbrukspolitiken har 
en negativ påverkan på långsiktig 
livsmedelstrygghet och orsakar allvarliga 
problem som drabbar småbrukare.

Motivering

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems
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Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår, och där beakta planens interna 
och externa effekter. Den rapport som 
lämnas in 2023 ska omfatta budgetåren 
2021 och 2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

Motivering

I enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget är unionen skyldig att ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som sannolikt kommer att påverka 
utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 36, 37, 41, 50, 78, 81 och 141 ska 
ges till kommissionen för en period av sju 
år från och med det datum då denna 
förordning träder i kraft. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på sju år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a och 141 ska ges till kommissionen för 
en period av sju år från och med det datum 
då denna förordning träder i kraft. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på sju 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
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före utgången av perioden i fråga. före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 och 141 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a 
och 141 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antagits 
enligt artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 och 141 ska 
endast träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antagits 
enligt artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a och 
141 ska endast träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ.



PE629.646v02-00 58/59 AD\1176613SV.docx

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som 
medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu)

Referensnummer COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

AGRI
11.6.2018

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

DEVE
5.7.2018

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Maria Heubuch
11.7.2018

Behandling i utskott 19.11.2018

Antagande 7.2.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

20
0
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria 
Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert 
Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna 
Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom 
Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski



AD\1176613SV.docx 59/59 PE629.646v02-00

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław 
Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini

0 -

2 0

ECR Czesław Hoc, Bernd Lucke

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


