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KORTFATTAD MOTIVERING

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått en stor reformprocess de senaste åren. 
Den här fasen har varit av mycket stor betydelse för utformningen av EU:s största 
politikområde, men de största utmaningarna är tyvärr fortfarande inte lösta. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens uppgift är att ge oss livsmedelssäkerhet, hållbar tillväxt och 
konkreta lösningar på miljö- och klimatproblemen. Om de här målen ska kunna uppnås måste 
jordbrukspolitiken ge tillräckligt inkomststöd för jordbrukare och säkerställa sysselsättningen 
i jordbrukssektorn, särskilt på landsbygden.

Därför är det av största vikt att finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ligger 
kvar på samma nivå i nästa fleråriga budgetram. Det är fullt förståeligt att brexit och andra 
globala krissituationer innebär att nya politiska strategier tar större budgetmedel i anspråk, 
men detta bör inte få gå ut över den gemensamma jordbrukspolitiken, som av tradition är 
mycket central för EU och som står inför nya och svåra utmaningar de närmaste årtiondena.

Det nya kommissionsförslaget innehåller en ny modell med nio mål och det lägger tonvikten 
vid miljö- och klimatfrågor. Jag föreslår ändringar till två av de nio målen så att de stämmer 
bättre med dagens miljölagstiftning. I förslaget fastställs ett nytt paradigm, med större 
flexibilitet för medlemsstaterna genom de strategiska planerna och en övergång till en mer 
prestationsbaserad politik.

Jag välkomnar visserligen de nya skärpta villkoren och potentialen i det obligatoriska 
miljöprogrammet, som skulle kunna belöna de jordbrukare som konkret bidrar till EU:s 
klimat- och miljömål och nationella mål, men detta nya förslag lämnar enligt min mening ett 
väl stort manöverutrymme för medlemsstaterna när det gäller resursanvändning och 
fastställande av ambitionsnivån. Detta skulle tyvärr kunna leda till en situation där vi har 
27 olika typer av jordbrukspolitik och därmed förlorar gemenskapsandan i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Jag vill därför stärka de gemensamma aspekterna av förslaget genom att 
lägga till vissa delar i den grundläggande akten och minska medlemsstaternas 
manöverutrymme. Jag anser naturligtvis att ett visst mått av flexibilitet är positivt och att det 
är förenligt med subsidiaritetsprincipen, men vi bör inte låta medlemsstaterna utforma 
framtiden för jordbruket i olika riktningar och behandla jordbrukarna på helt olika sätt när de 
faktiskt utför samma jobb och verksamhet.

Dessutom kräver den nya prestationsinriktade gemensamma jordbrukspolitiken en stark ram 
som gör det möjligt att på ett korrekt sätt bedöma och övervaka hur politiken fungerar i 
förhållande till de specifika mål som fastställts i varje medlemsstat. I detta sammanhang bör 
vi vara mycket försiktiga och se till att inga kryphål uppstår för att på så sätt garantera 
ansvarstagande med redovisning av utgifterna och resultaten. 

I förslaget föreskrivs också en viss grad av flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller
anslagsöverföringar. Upp till 15 % av direktstödet kan överföras till Ejflu och vice versa, och 
en högre procentsats får överföras endast från den första till den andra pelaren för insatser 
som är inriktade på miljö- och klimatmål. Jag anser att det är effektivare att endast tillåta 
överföringar från den första till andra pelaren.
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Vi bör alltid komma ihåg att framtidens utmaning inte bara kommer att vara att producera 
större mängder säkra jordbruksprodukter av hög kvalitet, utan att producera livsmedel på ett 
mer effektivt och hållbart sätt samtidigt som jordbrukarnas konkurrenskraft säkerställs, och 
därmed ge dem en rimlig ekonomisk kompensation för de miljötjänster de tillhandahåller 
samhället. I detta avseende välkomnar jag inriktningen på ungdomar. Jag är övertygad om att 
ungdomarna måste stå i centrum för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020: utan 
kraftfullare åtgärder i denna riktning har EU:s jordbruk – och inte bara det – ingen framtid.

Sammanfattningsvis vill jag understryka att vi uppmanas att fatta beslut vid en tidpunkt då 
parlamentet befinner sig i slutet av sin mandatperiod. Vi har naturligtvis för avsikt att avsluta 
det pågående lagstiftningsarbetet, inklusive denna viktiga rättsakt, trots den begränsade tid vi 
har på oss och trots att vi inte vet vilka resurser som kommer att finnas tillgängliga för den 
gemensamma jordbrukspolitiken i den nya fleråriga budgetramen, eftersom förhandlingarna 
fortfarande pågår. Det är inte lätt att fastställa detaljerna för en sådan politik utan att känna till 
exakt vilka resurser som finns. Därför anser jag att det vore lämpligt att skjuta upp datumet 
för denna förordnings ikraftträdande till 2023, så att vi kan få en smidig övergång från dagens 
gemensamma jordbrukspolitik till den nya framtidsmodellen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det är av största vikt att 
finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken i den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 ligger kvar på 
samma nivå som för 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Genomförandemodellen bör inte 
få leda till en situation där vi har 27 olika 
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nationella typer av jordbrukspolitik  som 
riskerar att skada gemenskapsandan i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och leda 
till snedvridning. Medlemsstaterna bör 
ges viss flexibilitet inom ramen för ett 
starkt gemensamt regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 ökad 
marknadsorientering för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, såsom föreskrivs i 
kommissionens meddelande Framtiden för 
livsmedel och jordbruk, kan 
marknadsexponering, handelsavtal med 
tredjeländer, 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.

Or. en



PE630.523v01-00 6/29 PA\1169087SV.docx

SV

Ändringsförslag 4

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 
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.

(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 
betesmark och permanenta 
landskapselement, och ekologiskt jordbruk
bör uppmuntras genom miljösystem på 
grundval av en förteckning över 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Skogsbruksåtgärder bör bidra till att 
unionens skogsbruksstrategi genomförs, 
och baseras på medlemsstaternas nationella 
eller subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, som bör bygga på 
de åtaganden som härrör från förordningen 
om införande av utsläpp och upptag av 
växthusgaser från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
[LULUCF-förordningen] och från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Interventioner bör 
grunda sig på skogsbruksplaner eller 
motsvarande instrument och kan omfatta 
utveckling av skogsområden och hållbart 
skogsbruk, inbegripet beskogning av mark 
och inrättande och regenerering av system 
för trädjordbruk, skydd, återställande och 
förbättring av skogens resurser, med 
beaktande av anpassningsbehov, 
investeringar för att förbättra och stärka 
skogens bevarande och motståndskraft, och 
tillhandahållande av tjänster som har att 
göra med skogens ekosystem och 
klimatrelaterade tjänster samt åtgärder och 
investeringar till stöd för förnybar energi 
och bioekonomin.

(39) Skogsbruksåtgärder bör bidra till att 
unionens skogsbruksstrategi genomförs, 
och baseras på medlemsstaternas nationella 
eller subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, som bör bygga på 
de åtaganden som härrör från förordningen 
om införande av utsläpp och upptag av 
växthusgaser från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
[LULUCF-förordningen] och från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Interventioner bör 
grunda sig på skogsbruksplaner eller 
motsvarande instrument och kan omfatta 
utveckling av skogsområden och hållbart 
skogsbruk, inbegripet beskogning av mark, 
åtgärder för att förebygga bränder och 
inrättande och regenerering av system för 
trädjordbruk, skydd, återställande och 
förbättring av skogens resurser, med 
beaktande av anpassningsbehov, 
investeringar för att förbättra och stärka 
skogens bevarande och motståndskraft, och 
tillhandahållande av tjänster som har att 
göra med skogens ekosystem och 
klimatrelaterade tjänster samt åtgärder och 
investeringar till stöd för förnybar energi 
och bioekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) EGFJ bör fortsätta att finansiera 
interventionstyper i form av direktstöd och 
sektorsvisa insatser, medan Ejflu bör 
fortsätta att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling i enlighet med denna 
förordning. Detaljerade regler för den 

(47) EGFJ bör fortsätta att finansiera 
interventionstyper i form av direktstöd och 
sektorsvisa insatser, medan Ejflu bör 
fortsätta att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling i enlighet med denna 
förordning. Detaljerade regler för den 
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ekonomiska förvaltningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fastställas separat för de båda fonderna och 
för den verksamhet som stöds genom var 
och en av dem, med beaktande av att den 
nya genomförandemodellen ger 
medlemsstaterna mer flexibilitet och 
subsidiaritet för att uppnå sina mål. 
Interventionstyperna enligt denna 
förordning bör omfatta perioden från och 
med den 1 januari 2021 och den 31 
december 2027.

ekonomiska förvaltningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fastställas separat för de båda fonderna och 
för den verksamhet som stöds genom var 
och en av dem, med beaktande av att den 
nya genomförandemodellen ger 
medlemsstaterna mer flexibilitet och 
subsidiaritet för att uppnå sina mål. 
Interventionstyperna enligt denna 
förordning bör omfatta perioden från och 
med den 1 januari 2023 och den 31 
december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) En förvaltningsmyndighet bör 
ansvara för förvaltningen och 
genomförandet av varje enskild strategisk 
plan. Myndighetens uppgifter bör 
fastsällas i denna förordning. 
Förvaltningsmyndigheten bör ha möjlighet 
att delegera delar av sina uppgifter, 
samtidigt som den har kvar ansvaret för att 
förvaltningen utförs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Medlemsstaterna bör se till att 
man vid förvaltning och genomförande av 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skyddar 
unionens ekonomiska intressen, i enlighet 
med [Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) X] [den nya 
budgetförordningen] och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) X [den nya övergripande 
förordningen].

(69) En förvaltningsmyndighet bör 
ansvara för förvaltningen och 
genomförandet av varje enskild strategisk 
plan. Medlemsstaterna bör dock ha 
möjlighet att inrätta regionala 
förvaltningsmyndigheter när delar av 
politiken för landsbygdsutveckling har 
regionaliserats. Deras uppgifter bör 
fastställas i denna förordning. 
Förvaltningsmyndigheten bör ha möjlighet 
att delegera delar av sina uppgifter, 
samtidigt som den har kvar ansvaret för att 
förvaltningen utförs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Medlemsstaterna bör se till att 
man vid förvaltning och genomförande av 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skyddar 
unionens ekonomiska intressen, i enlighet 
med [Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) X] [den nya 
budgetförordningen] och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) X [den nya övergripande 
förordningen].
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Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) I syfte att garantera rättslig 
säkerhet, skydda jordbrukarnas rättigheter 
och garantera att interventionstyperna i 
form av direktstöd fungerar smidigt, 
samstämmigt och effektivt, bör 
kommissionen delegeras befogenheten att 
anta vissa akter för att fastställa regler om 
att stöd endast kan beviljas på villkor att 
certifierat utsäde av vissa hampsorter 
används, och att förfarandet för 
fastställande av hampsorter och verifiering 
av deras tetrahydrokannabinolhalt används, 
regler för goda jordbruks- och miljövillkor 
och vissa relaterade aspekter i samband 
med behörighetskraven; regler om 
innehållet i deklarationen och kraven för 
aktivering av stödrättigheterna; regler för 
miljösystem, åtgärder för att undvika att de 
som mottar kopplat inkomststöd drabbas av 
strukturella marknadsobalanser inom 
någon sektor, inbegripet beslutet att sådant 
stöd kan fortsätta att betalas ut fram till 
2027 på grundval av de produktionsenheter 
för vilka det beviljats i en tidigare 
referensperiod samt regler och villkor för 
beviljande av mark och sorter för det 
grödspecifika stödet för bomull samt regler 
för hur detta stöd ska beviljas.

(83) I syfte att garantera rättslig 
säkerhet, skydda jordbrukarnas rättigheter 
och garantera att interventionstyperna i 
form av direktstöd fungerar smidigt, 
samstämmigt och effektivt, bör 
kommissionen delegeras befogenheten att 
anta vissa akter för att fastställa regler om 
att stöd endast kan beviljas på villkor att 
certifierat utsäde av vissa hampsorter 
används, och att förfarandet för 
fastställande av hampsorter och verifiering 
av deras tetrahydrokannabinolhalt används, 
regler för goda jordbruks- och miljövillkor 
och vissa relaterade aspekter i samband 
med behörighetskraven; regler om 
innehållet i deklarationen och kraven för 
aktivering av stödrättigheterna; regler för 
miljösystem, bland annat en förteckning 
över jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön, åtgärder 
för att undvika att de som mottar kopplat 
inkomststöd drabbas av strukturella 
marknadsobalanser inom någon sektor, 
inbegripet beslutet att sådant stöd kan 
fortsätta att betalas ut fram till 2027 på 
grundval av de produktionsenheter för 
vilka det beviljats i en tidigare 
referensperiod samt regler och villkor för 
beviljande av mark och sorter för det 
grödspecifika stödet för bomull samt regler 
för hur detta stöd ska beviljas.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) För att trygga den rättsliga 
säkerheten och kontinuiteten bör de 
särskilda bestämmelserna för Kroatien om 
det gradvisa införandet av direktstöd och 
kompletterande nationellt direktstöd inom 
ramen för infasningsmekanismen fortsätta 
att tillämpas till och med den 1 januari 
2021.

(93) För att trygga den rättsliga 
säkerheten och kontinuiteten bör de 
särskilda bestämmelserna för Kroatien om 
det gradvisa införandet av direktstöd och 
kompletterande nationellt direktstöd inom 
ramen för infasningsmekanismen fortsätta 
att tillämpas till och med den 1 januari 
2023.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning är tillämplig på 
unionsstöd som finansieras av EGFJ och 
Ejflu för interventioner som anges i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som upprättas av 
medlemsstaterna och godkänns av 
kommissionen och som omfattar perioden 
1 januari 2021 till 31 december 2027.

2. Denna förordning är tillämplig på 
unionsstöd som finansieras av EGFJ och 
Ejflu för interventioner som anges i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som upprättas av 
medlemsstaterna och godkänns av 
kommissionen och som omfattar perioden 
1 januari 2023 till 31 december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som inte har 

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som utnyttjas 
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ingått i växelbruket på jordbruksföretaget 
under fem år eller mer, och som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd). Andra arter, såsom buskar 
och/eller träd som kan betas eller ger 
djurfoder, får ingå.

till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växelbruket på jordbruksföretaget under 
fem år eller mer och inte har plöjts under 
fem år eller mer. Andra arter, t.ex. buskar 
och/eller träd, som kan betas ska ingå och 
andra arter, såsom buskar och/eller träd 
som ger djurfoder, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och annat örtartat foder.

Som permanent gräsmark får 
medlemsstaterna även betrakta

(a) mark som kan betas, där enligt 
etablerade lokala sedvänjor gräs och 
annat örtartat foder traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken, och/eller

(b) mark som kan betas där gräs och 
annat örtartat foder inte utgör den 
dominerande växtligheten eller inte finns 
på betesmarken.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Främja hållbar utveckling och 
effektiv förvaltning av naturresurser som 
vatten, mark och luft.

(e) Bidra till att skydda och förbättra 
luft- och vattenkvaliteten och främja en 
mer hållbar vattenanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt 
bevara livsmiljöer och landskap.

(f) Bidra till att skydda och förbättra 
jordmånen, den biologiska mångfalden
och ekosystemtjänster i 
landsbygdsområden samt till att bevara
skyddade livsmiljöer och arter.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
all jordbruksareal, inbegripet mark som 
inte längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell eller regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i linje med det 
huvudsakliga målet med de normer som 
anges i bilaga III, med beaktande av 
särskilda förhållanden i de områden som 
berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
all jordbruksareal, inbegripet mark som 
inte längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell eller regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i linje med det 
huvudsakliga målet med de normer som 
anges i bilaga III, med beaktande av 
särskilda förhållanden i de områden som 
berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur. Medlemsstaterna ska 
också fastställa särskilda krav för 
bevarande av jordbruksrelaterade arter 
och livsmiljöer i enlighet med direktiv 
2009/147/EG och direktiv 92/43/EEG.

Or. en



PA\1169087SV.docx 13/29 PE630.523v01-00

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de huvudsakliga 
mål som anges i bilaga III får 
medlemsstaterna föreskriva ytterligare 
normer utöver dem som fastställs i den 
bilagan som är inriktade mot samma 
huvudsakliga mål. Medlemsstaterna får 
inte definiera miniminormer för andra 
huvudsakliga mål än de huvudsakliga mål 
som anges i bilaga III.

2. Medlemsstaterna får inte definiera 
miniminormer för andra huvudsakliga mål 
än de huvudsakliga mål som anges i bilaga 
III.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, bland annat genom att 
fastställa delarna i det system för andelen 
permanent gräsmark, referensår och 
omställningsgrad enligt norm 1 som avses 
i bilaga III samt formatet och 
minimikraven på ingående delar och 
funktioner i verktyget för hantering av 
näringsämnen för ett hållbart jordbruk.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i fall av force majeure 
som naturkatastrofer, epidemier och 
växtsjukdomar.

Or. en
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Ändringsförslag 17

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 strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

Rättelse av fel i den italienska versionen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
förteckningen med jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön.

3. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt i  enlighet med artikel 138 
för att komplettera den här förordningen 
genom att fastställa förteckningen med 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön, med beaktande av 
villkoren i punkt 4 i den här artikeln. 
Medlemsstaterna ska fastställa nationella 
förteckningar över jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
genom att välja bland de förteckningar 
som fastställs av kommissionen i denna 
delegerade akt.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 42 a–h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 42 a–h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja tre eller flera av 
följande interventionstyper:

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering och 
produktionsövervakning.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
bibehållen och ökad produktkvalitet, 
förbättrade marknadsvillkor, hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
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klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Åtgärder för att förbättra 
kvaliteten genom innovation.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål.

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål, 
inbegripet kostnaden för hantering av 
tillbakadragande från marknaden före 
utdelning.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje mål som valts bland 
målen i artikel 51 i ska medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken välja en
eller flera av följande interventionstyper:

1. För varje mål som valts bland 
målen i artikel 51 i ska medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken välja två
eller flera av följande interventionstyper:
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera en eller flera av de 
interventionstyper som anges i artikel 60 i 
syfte att uppnå de mål i punkt 1 som valts. 
Den ska definiera interventionerna för de 
valda interventionstyperna. Den 
medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i 
sin strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera valet av mål, 
interventionstyper och interventioner för 
uppnåendet av de målen.

2. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera två eller flera av de 
interventionstyper som anges i artikel 60 i 
syfte att uppnå de mål i punkt 1 som valts. 
Den ska definiera interventionerna för de 
valda interventionstyperna. Den 
medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i 
sin strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera valet av mål, 
interventionstyper och interventioner för 
uppnåendet av de målen.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.4 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken välja 
en eller flera av de interventionstyper som 
anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål 
som anges i artikel 56. Medlemsstaterna 
ska definiera interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

1. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.4 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken välja 
två eller flera av de interventionstyper som 
anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål 
som anges i artikel 56. Medlemsstaterna 
ska definiera interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 59 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; miljövänliga 
odlingsmetoder, produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är 
motståndskraftiga mot skadegörare; 
miljövänlig användning och hantering av 
biprodukter och avfall samt hållbart 
nyttjande av naturresurser för att särskilt 
skydda vatten, mark och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; miljövänliga 
odlingsmetoder, produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är 
motståndskraftiga mot skadegörare; 
miljövänlig användning och hantering av 
biprodukter och avfall samt hållbart 
nyttjande av naturresurser för att särskilt 
skydda vatten, mark och andra 
naturresurser, minska utsläppen och öka 
energieffektiviteten; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 e och 
f.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 59 a–g ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 59 a–g ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja två eller flera av 
följande interventionstyper:

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom en eller flera 
av de sektorer som avses i artikel 40 f.

(e) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom en eller flera 
av de sektorer som avses i artikel 39 f.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder eller 
andra riskhanteringsfonder av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 64 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden
och andra förvaltningsåtaganden.

(a) Miljö- och 
klimatförvaltningsåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 64 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Andra åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 64 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav.

(c) Områdesspecifika nackdelar på 
grund av krav inom ramen för 
Natura 2000 och ramdirektiven om 
vatten.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd till jordbrukare och andra 
stödmottagare som frivilligt gör 
förvaltningsåtaganden som anses vara 
gynnsamma när det gäller att uppnå de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1.

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd till jordbrukare och andra 
stödmottagare som frivilligt gör 
förvaltningsåtaganden som anses vara 
gynnsamma när det gäller att uppnå de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 led d 
för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar respektive led e, f och 
i för djurskydd.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Enligt denna interventionstyp ska 
medlemsstaterna endast tillhandahålla stöd 
som täcker åtaganden som

5. Enligt denna interventionstyp, för 
jordbruksområden, ska medlemsstaterna 
endast tillhandahålla stöd som täcker 
åtaganden som

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om stöd enligt denna 
interventionstyp beviljas för åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
åtaganden om att ställa om till eller 
bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) nr 
834/2007 samt tjänster för miljö- och 
klimatvänligt skogsbruk, ska 
medlemsstaterna fastställa ett stöd per 
hektar.

9. Om stöd enligt denna 
interventionstyp beviljas för åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
åtaganden om att ställa om till eller 
bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) nr 
834/2007, ska medlemsstaterna fastställa 
ett stöd per hektar.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Stöd för ekologiskt jordbruk som 
beviljas enligt denna artikel ska betalas ut 
till riktiga jordbrukare i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 d.
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Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla eller 
delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer i 
samband med de naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningarna inom 
det berörda området.

3. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för de 
merkostnader och det inkomstbortfall som 
uppkommer i samband med de naturliga 
eller andra områdesspecifika 
begränsningarna inom det berörda området.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla eller 
delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer i 
samband med de områdesspecifika 
nackdelarna inom det berörda området.

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för de 
merkostnader och det inkomstbortfall som 
uppkommer i samband med de 
områdesspecifika nackdelarna inom det 
berörda området.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en överenskommelse om medverkan 
enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] 
inte har ingåtts den 31 december 2021 för 
ett belopp som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaten lämna in en begäran om 
ändring av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107 för att använda 
motsvarande belopp.

Om en överenskommelse om medverkan 
enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] 
inte har ingåtts den 31 december 2022 för 
ett belopp som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaten lämna in en begäran om 
ändring av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107 för att använda 
motsvarande belopp.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för direktstöd som anges i bilaga IV, 
efter avdrag för de anslag för bomull som 
anges i bilaga VI för kalenderåren 2021–
2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu 
under räkenskapsåren 2022–2027, eller

(a) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för direktstöd som anges i bilaga IV, 
efter avdrag för de anslag för bomull som 
anges i bilaga VI för kalenderåren 2021–
2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu 
under räkenskapsåren 2023–2027,

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

(b) inga överföringar av 
medlemsstatens anslag för Ejflu till 
medlemsstatens anslag för direktstöd i 
bilaga IV ska tillåtas.

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Procentsatsen för överföring från 
medlemsstatens anslag för direktstöd till 
dess anslag för Ejflu som avses i första 
stycket kan höjas med

Procentsatsen för överföring från 
medlemsstatens anslag för direktstöd till 
dess anslag för Ejflu som avses i första 
stycket kan höjas ytterligare med

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
omfatta perioden från den 1 januari 2021
till den 31 december 2027.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
omfatta perioden från den 1 januari 2023
till den 31 december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 45

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 

1. Senast den 15 februari 2025 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 2025
ska omfatta budgetåren 2023 och 2024. För 



PA\1169087SV.docx 25/29 PE630.523v01-00

SV

direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2024.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På grundval av resultatöversynen 
2026 ska prestationsbonus som hålls inne 
från en medlemsstats anslag enligt artikel 
123 andra stycket tilldelas denna 
medlemsstat om de resultatindikatorer
som tillämpas på särskilda miljö- och 
klimatmål i artikel 6.1 d, e och f i dess 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har uppnått minst 90 % 
av målvärdet för 2025.

1. På grundval av resultatöversynen 
2026 ska prestationsbonus som hålls inne 
från en medlemsstats anslag enligt artikel 
123 andra stycket tilldelas denna 
medlemsstat om de effektindikatorer som 
tillämpas på särskilda miljö- och klimatmål 
i artikel 6.1 d, e och f i dess strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har uppnått minst 90 % 
av målvärdet för 2025.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 140 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) nr 1305/2013 ska upphöra 
att gälla med verkan den 1 januari 2021.

Förordning (EU) nr 1305/2013 ska upphöra 
att gälla med verkan den 1 januari 2023.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 140 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska dock fortsätta att tillämpas för 
insatser som genomförs inom ramen för 
program för landsbygdsutveckling som 
godkänts av kommissionen enligt den 
förordningen före den 1 januari 2021.

Den ska dock fortsätta att tillämpas för 
insatser som genomförs inom ramen för 
program för landsbygdsutveckling som 
godkänts av kommissionen enligt den 
förordningen före den 1 januari 2023.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – rad 6

Kommissionens förslag

Bidra till begränsning av och 
anpassning till 
klimatförändringar samt till 
hållbar energi

I.9 Öka jordbrukets 
motståndskraft Index

R.12 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Andel jordbruksmark 
under åtagande att 
förbättra 
anpassningen till 
klimatförändringar

I.10 Bidra till 
begränsning av 
klimatförändringar: 
Minska 
växthusgasutsläpp från 
jordbruket

R.13 Minska utsläpp 
från 
djuruppfödningssekto
rn: Andel djurenheter 
med stöd för att 
minska utsläppen av 
växthusgas och/eller 
ammoniak, inklusive 
gödselhantering

I.11 Öka 
koldioxidbindningen: 
Öka organiskt 
kolinnehåll i marken

R.14 Lagring av 
koldioxid i mark och 
biomassa: Andel 
jordbruksmark under 
åtagande att minska 
utsläpp och bibehålla 
och/eller öka lagring 
av koldioxid 
(permanent 
betesmark, 
jordbruksmark i 
torvmark, skog, etc.)
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I.12 Öka andelen
hållbar energi inom 
jordbruket: Produktion 
av förnybar energi från 
jord- och skogsbruket

R.15 Grön energi från 
jordbruk och 
skogsbruk: 
Investeringar i 
produktionskapacitet
en av förnybar energi, 
inklusive biobaserad 
(MW)

R.16 Öka 
energieffektiviteten: 
Energibesparingar 
inom jordbruket

R 17 Beskogad mark: 
Område om får stöd 
för beskogning och 
skapande av 
skogsområden, 
inklusive trädjordbruk

Ändringsförslag

Bidra till begränsning av och 
anpassning till 
klimatförändringar samt till 
hållbar energi

I.9 Öka jordbrukets 
motståndskraft Index

R.12 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Andel jordbruksmark 
under åtagande att 
förbättra 
anpassningen till 
klimatförändringar

I.10 Bidra till 
begränsning av 
klimatförändringar: 
Minska 
växthusgasutsläpp från 
jordbruket

R.13 Minska utsläpp 
från 
djuruppfödningssekto
rn: Andel djurenheter 
med stöd för att 
minska utsläppen av 
växthusgas och/eller 
ammoniak, inklusive 
gödselhantering

I.11 Öka 
koldioxidbindningen: 
Öka organiskt 
kolinnehåll i marken

R.14 Lagring av 
koldioxid i mark och 
biomassa: Andel 
jordbruksmark under 
åtagande att minska 
utsläpp och bibehålla 
och/eller öka lagring 
av koldioxid 
(permanent 
betesmark, 
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permanenta grödor,
jordbruksmark i 
torvmark, skog, etc.)

I.12 Öka produktionen 
och användningen av 
hållbar energi inom 
jordbruket: Produktion 
och användning av
förnybar energi.

R.15 Grön energi från 
jordbruk och 
skogsbruk: 
Investeringar i 
produktions- och 
användningskapacite
ten av förnybar 
energi, inklusive 
biobaserad (MW)

R.16 Öka 
energieffektiviteten: 
Energibesparingar 
inom jordbruket

R 17 Beskogad mark: 
Område som får stöd 
för beskogning och 
skapande av 
skogsområden, 
inklusive trädjordbruk

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga XI – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
förordning XXXX om minimikrav för 
återanvändning av vatten.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga XI – strecksats 11a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 
79/117/EEG och 91/414/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga XII – tabell 1 – rad 5

Kommissionens förslag

Bidra till begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna och att främja 
hållbar energi 

R.14 Lagring av koldioxid i mark och 
biomassa: Andel jordbruksmark under 
åtagande att minska utsläpp och bibehålla 
och/eller öka lagring av koldioxid 
(permanent betesmark, jordbruksmark i 
torvmark, skog, etc.) 

Ändringsförslag

Bidra till begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna och att främja 
hållbar energi

R.14 Lagring av koldioxid i mark och 
biomassa: Andel jordbruksmark under 
åtagande att minska utsläpp och bibehålla 
och/eller öka lagring av koldioxid 
(permanent betesmark, permanenta 
grödor, jordbruksmark i torvmark, skog, 
etc.)

Or. en
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