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för PPE-gruppen
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Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65 Artikel 65

Miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden

Åtaganden till förmån för miljömässig 
hållbarhet inom jordbruket, åtgärder för 

begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna och andra 

förvaltningsåtaganden till nytta för miljön
1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden i enlighet med 
de villkor som anges i denna artikel och 
som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för att uppmuntra miljömässigt hållbara 
metoder inom jordbruket, begränsning av 
och anpassning till klimatförändringarna, 
inklusive hantering av naturbetingade 
risker, och andra förvaltningsåtaganden, 
såsom skogsbruk, skydd och förbättring 
av genetiska resurser samt djurhälsa och 
djurskydd, i enlighet med de villkor som 
anges i denna artikel och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska innefatta 
åtaganden om miljö- och klimatvänligt 
jordbruk i sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska innefatta 
åtaganden om miljö- och klimatvänligt 
jordbruk i sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

3. Medlemsstaterna får göra stöd 
enligt denna interventionstyp tillgängligt 
inom sina respektive territorier, i enlighet 
med nationella, regionala eller lokala 

3. Medlemsstaterna ska göra stöd 
enligt denna interventionstyp tillgängligt 
inom sina respektive territorier, i enlighet 
med nationella, regionala eller lokala 
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specifika behov. specifika behov. Stödet ska begränsas till 
de högsta belopp som fastställs i bilaga 
IXaa.

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, grupper av 
jordbrukare och andra markförvaltare 
som frivilligt gör förvaltningsåtaganden, 
såsom lämpligt skydd av våtmarker och 
organiska jordar, som anses vara 
gynnsamma när det gäller att uppnå de 
relevanta särskilda mål som anges i artikel 
6.1. Prioritet får ges till system som är 
särskilt riktade mot att bemöta lokala 
miljöförhållanden och behov, och vid 
behov bidrar till att uppnå de mål som 
anges i den lagstiftning som förtecknas i 
bilaga XI.

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

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

a) går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning,

a) går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning,

b) går utöver de tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurhälsa och andra bindande krav som 
fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

b) går utöver de relevanta, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurhälsa, förebyggande av antimikrobiell 
resistens och andra relevanta, bindande 
krav som fastställs i unionsrätten,

c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i enlighet 
med artikel 4.1 a i denna förordning,

c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i enlighet 
med artikel 4.1 a i denna förordning,

d) skiljer sig från åtaganden för vilka 
stöd beviljas enligt artikel 28.

d) skiljer sig från eller kompletterar 
åtaganden för vilka stöd beviljas enligt 
artikel 28, samtidigt som man säkerställer 
att dubbelfinansiering inte förekommer.

6. Medlemsstaterna ska kompensera 
stödmottagarna för de kostnader och 
inkomstbortfall som de gjorda åtagandena 
har gett upphov till. Vid behov får de även 
täcka transaktionskostnader. I 
vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna bevilja stöd som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 

6. Medlemsstaterna ska kompensera 
stödmottagarna för de kostnader och 
inkomstbortfall som de gjorda åtagandena 
har gett upphov till. Medlemsstaterna ska 
också ge ett ekonomiskt incitament till 
stödmottagarna, och vid behov får de även 
täcka transaktionskostnader. I 
vederbörligen motiverade fall får 
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enhet. Stöden ska beviljas årligen. medlemsstaterna bevilja stöd som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 
enhet, antingen per hektar markyta eller 
en annan fastställd enhet beroende på det 
gjorda åtagandets karaktär. 
Medlemsstaterna får bevilja årligt stöd till 
program för jordbruksföretag som helhet 
som är inriktade på en enhetlig 
omställning av jordbrukssystem för 
uppnåendet av målen i denna punkt. 
Stöden ska beviljas årligen.

6a. Stödet ska variera efter nivån på 
hållbarhetsambitionen för varje metod 
eller för samtliga metoder som medger 
ändringar av produktionsmodellerna, på 
grundval av icke-diskriminerande 
kriterier, för att erbjuda ett effektivt 
incitament för deltagande. 
Medlemsstaterna får även variera stödet 
med beaktande av karaktären på de 
svårigheter som påverkar 
jordbruksverksamheten till följd av gjorda 
åtaganden, och med utgångspunkt i de 
olika jordbrukssystemen.

7. Medlemsstaterna får främja och 
stödja gemensamma system och 
resultatbaserat stöd för att uppmuntra 
jordbrukare att få till stånd en väsentlig 
höjning av miljöns kvalitet, i större skala 
och på ett mätbart sätt.

7. Medlemsstaterna får främja och 
stödja frivilliga gemensamma system, och 
en kombination av förvaltningsåtaganden 
i form av lokalt ledda system, och 
resultatbaserat stöd, även genom en 
territoriell strategi, för att uppmuntra 
jordbrukare och grupper av jordbrukare 
att få till stånd en väsentlig höjning av 
miljöns kvalitet, i större skala och på ett 
mätbart sätt. De ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder i fråga om rådgivning, 
fortbildning och kunskapsöverföring för 
att hjälpa jordbrukare som förändrar sina 
produktionssystem.

8. Åtaganden ska göras för en period 
på mellan fem och sju år. Om det är 
nödvändigt för att uppnå eller bibehålla 
vissa eftersträvade miljövinster får dock 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
besluta om en längre period för särskilda 
typer av åtaganden, vilket inbegriper 
möjligheten att bevilja förlängning med ett 

8. Åtaganden ska vanligtvis göras för 
en period på mellan fem och sju år. Om det 
är nödvändigt för att uppnå eller bibehålla 
vissa eftersträvade miljövinster, även 
genom att ta hänsyn till skogsbrukets 
långsiktiga karaktär, får dock 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
besluta om en längre period för särskilda 
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år i taget efter det att den inledande 
perioden har avslutats. I vederbörligen 
motiverade undantagsfall, och för nya 
åtaganden som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den 
inledande perioden, får medlemsstaterna 
fastställa en kortare period i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

typer av åtaganden, vilket inbegriper 
möjligheten att bevilja förlängning med ett 
år i taget efter det att den inledande 
perioden har avslutats. I vederbörligen 
motiverade undantagsfall, och för nya 
åtaganden som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den 
inledande perioden, får medlemsstaterna 
fastställa en kortare period i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

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, 
inbegripet åtaganden om att ställa om till 
eller bibehålla ekologiska odlingsmetoder 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 834/2007, integrerat växtskydd, skydd 
av trädjordbrukssystem samt tjänster för 
miljö- och klimatvänligt skogsbruk, ska 
medlemsstaterna fastställa ett stöd per 
hektar, antingen per hektar markyta eller 
en annan fastställd enhet beroende på 
åtagandets karaktär.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna interventionstyp har tillgång till 
den kunskap och den information som 
krävs för att genomföra sådana insatser.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna interventionstyp har den 
relevanta kunskap och information som 
krävs för att genomföra sådana insatser och 
att lämplig utbildning görs tillgänglig för 
dem som behöver det samt att tillgång till 
expertis ges för att hjälpa jordbrukare 
som åtar sig att förändra sina 
produktionssystem.

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna enligt denna artikel är 
samstämmiga med dem som beviljas enligt 
artikel 28.

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna enligt denna artikel är 
samstämmiga med dem som beviljas enligt 
artikel 28.

Or. en
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Ändringsförslag 1134
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86 Artikel 86

Lägsta och högsta nivå på finansiella 
anslag

Lägsta och högsta nivå på finansiella 
anslag

1. Minst 5 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR].

1. Minst 5 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR].

2. Minst 30 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för interventioner 
för särskilda miljö- och klimatmål i 
artikel 6.1 d, e och f i denna förordning, 
utom för interventioner enligt artikel 66.

2. Minst 35 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för alla typer av 
interventioner för särskilda miljö- och 
klimatmål i artikel 6.1 d, e, f och i i denna 
förordning.

Högst 40 % av de betalningar som 
beviljats i enlighet med artikel 66 får 
beaktas vid beräkningen av det totala 
Ejflu-bidrag som avses i första stycket.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

2a. Minst 30 % av Ejflu:s totala 
bidrag till den strategiska planen inom 
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den gemensamma jordbrukspolitiken 
enligt bilaga IX ska reserveras för 
interventioner enligt artiklarna 68, 70, 71 
och 72 för särskilda mål som syftar till att 
främja utvecklingen av en smart, 
motståndskraftig och diversifierad 
jordbrukssektor i enlighet med artikel 6.1 
a, b och c i denna förordning.

3. Högst 4 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i bilaga 
IX får användas för att finansiera åtgärder 
för tekniskt bistånd på medlemsstaternas 
initiativ som avses i artikel 112.

3. Högst 4 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i bilaga 
IX får användas för att finansiera åtgärder 
för tekniskt bistånd på medlemsstaternas 
initiativ som avses i artikel 112.

Ejflu-bidraget får ökas till 6 % för 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken om unionens totala stöd 
för landsbygdsutveckling är högst 90 
miljoner euro.

Ejflu-bidraget får ökas till 6 % för 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken om unionens totala stöd 
för landsbygdsutveckling är högst 90 
miljoner euro.

Tekniskt bistånd ska ersättas som 
schablonfinansiering enligt artikel 125.1 e i 
förordning (EU/Euratom …/…[new 
Financial Regulation] inom ramen för 
mellanliggande betalningar enligt artikel 
30 i förordning (EU) [HZR]. Detta 
schablonbelopp ska utgöra den procentsats 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för 
tekniskt bistånd av de totala deklarerade 
utgifterna.

Tekniskt bistånd ska ersättas som 
schablonfinansiering enligt artikel 125.1 e i 
förordning (EU/Euratom …/…[new 
Financial Regulation] inom ramen för 
mellanliggande betalningar enligt artikel 
30 i förordning (EU) [HZR]. Detta 
schablonbelopp ska utgöra den procentsats 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för 
tekniskt bistånd av de totala deklarerade 
utgifterna.

4. För varje medlemsstat ska det 
minimibelopp i bilaga X reserveras för 
bidrag till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen som anges i artikel 6.1 
g. På grundval av en analys av 
situationen med avseende på starka och 
svaga sidor samt möjligheter och hot 
(swot-analys) samt en förteckning över 
vilka behov som måste tillgodoses ska 
beloppet användas för följande 
interventionstyper:

4. Medlemsstaterna ska reservera 
åtminstone beloppen i bilaga X för det 
kompletterande inkomststödet för unga 
jordbrukare enligt artikel 27.

a) Kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare i artikel 27.
b) Unga jordbrukares etablering som 
avses i artikel 69.
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4a. Medlemsstaterna ska reservera 
minst 60 % av de belopp som anges i 
bilaga VII för
a) det grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet som avses i avdelning III 
kapitel II underavsnitt 2,
b) det omfördelningsstöd som avses i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitten 3,
c) interventioner för kopplat inkomststöd 
enligt avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1,
d) interventionstyper i andra sektorer som 
avses i avdelning III kapitel III avsnitt 7.
Genom undantag får en medlemsstat, om 
den utnyttjar möjligheten i artikel 90.1 
första stycket a, från det belopp som 
reserverats enligt första stycket, minska 
det minimibelopp som den har fastställt 
enligt första stycket med det förhöjda 
beloppet.
4b. Minst 6 % av de belopp som anges 
i bilaga VII ska reserveras för stöd till det 
omfördelningsstöd som avses i artikel 26.
4c. Minst 30 % av de totala anslag 
som anges i bilaga VII för perioden 2023–
2026 ska reserveras för klimat-, miljö- och 
djurskyddsprogram i enlighet med artikel 
28c.
Medlemsstaterna får reservera olika 
belopp för varje kalenderår, under eller 
över den procentsats som medlemsstaten 
fastställt enligt första meningen, förutsatt 
att summan av alla årliga belopp 
motsvarar den procentsatsen.
Genom undantag får en medlemsstat, om 
den utnyttjar möjligheten i artikel 90.1 
första stycket a, från det belopp som 
reserverats enligt artikel 28, minska det 
minimibelopp som den har fastställt enligt 
första stycket med det förhöjda beloppet.

5. De vägledande ekonomiska 
anslagen för det kopplade inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 

5. De vägledande ekonomiska 
anslagen för det kopplade inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 



AM\1216058SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

underavsnitt 1 ska begränsas till högst 
10 % av de belopp i bilaga VII.

underavsnitt 1 ska begränsas till högst 
10 % av de belopp i bilaga VII. 
Medlemsstaterna får överföra en del av 
dem för att öka det högsta anslaget enligt 
artikel 82.6 om detta anslag är 
otillräckligt för att finansiera de 
interventioner som omfattas av avdelning 
III kapitel III avsnitt 7.

Genom undantag från det första stycket får 
medlemsstater som enligt artikel 53.4 i 
förordning (EU) nr 1307/2013 använt mer 
än 13 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II till denna förordning besluta att 
för kopplat inkomststöd använda mer än 
10 % av det belopp som anges i bilaga VII. 
Motsvarande procentsats får inte överstiga 
den procentsats som kommissionen har 
godkänt för frivilligt kopplat stöd för 
ansökningsår 2018.

Genom undantag från det första stycket får 
medlemsstater som enligt artikel 53.4 i 
förordning (EU) nr 1307/2013 använt mer 
än 13 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II till denna förordning besluta att 
för kopplat inkomststöd använda mer än 
10 % av det belopp som anges i bilaga VII. 
Motsvarande procentsats får inte överstiga 
den procentsats som kommissionen har 
godkänt för frivilligt kopplat stöd för 
ansökningsår 2018.

Den procentsats som avses i första stycket 
får höjas med högst 2 % under 
förutsättning att det belopp som motsvarar 
den procentsats som överstiger 10 % 
tilldelas för stöd till produktion av 
proteingrödor enligt avdelning III kapitel II 
avsnitt 2 underavsnitt 1.

Den procentsats som avses i första stycket 
får höjas med högst 2 % under 
förutsättning att det belopp som motsvarar 
den procentsats som överstiger 10 % 
tilldelas för stöd till produktion av 
proteingrödor enligt avdelning III kapitel II 
avsnitt 2 underavsnitt 1.

Det belopp som ingår i den godkända 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som följer av 
tillämpningen av första och andra stycket 
ska vara bindande.

Det belopp som ingår i den godkända 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som följer av 
tillämpningen av första och andra stycket 
ska vara bindande.

6. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får 
det högsta belopp som kan beviljas i en 
medlemsstat före tillämpningen av 
artikel 15 i denna förordning enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 i denna förordning under ett 
kalenderår inte överskrida den 
medlemsstatens de belopp som fastställts i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
punkt 6.

6. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får 
det högsta belopp som kan beviljas i en 
medlemsstat före tillämpningen av 
artikel 15 i denna förordning enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 i denna förordning under ett 
kalenderår inte överskrida den 
medlemsstatens de belopp som fastställts i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
punkt 5.

7. Medlemsstaterna får besluta att i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken använda en viss andel 
av Ejflu-anslaget som finansiell hävstång 

7. Medlemsstaterna får besluta att i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken använda en viss andel 
av Ejflu-anslaget som finansiell hävstång 
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för stöd och vidareutveckling av strategiska 
integrerade projekt och strategiska 
naturprojekt enligt definitionerna i [Life-
förordningen] och finansiera åtgärder för 
gränsöverskridande rörlighet för personer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
med inriktning på unga jordbrukare i 
enlighet med [Erasmusförordningen].

för stöd och vidareutveckling av strategiska 
integrerade projekt och strategiska 
naturprojekt enligt definitionerna i [Life-
förordningen] när jordbrukssamhällen är 
involverade och finansiera åtgärder för 
gränsöverskridande rörlighet för personer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
med inriktning på unga jordbrukare i 
enlighet med [Erasmusförordningen], och 
på kvinnor på landsbygden.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1135

Ändringsförslag 1135
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87 Artikel 87

Spårning av klimatutgifter Spårning av klimatutgifter

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 internationellt erkänd 
gemensam metod.

2. Bidraget till utgiftsmålet ska 
uppskattas genom tillämpning av särskild 
viktning som differentieras med 
utgångspunkt i huruvida stödet bidrar 
väsentligt eller måttligt till 
klimatförändringsmålen. Viktningen ska 
vara följande:
a) 40 % för utgifterna för 
grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
och kompletterande inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt II 
underavsnitt 2 och 3.
b) 100 % för utgifter för systemet för 
klimatet och miljön som avses i avdelning 
III kapitel II avsnitt II underavsnitt 4.
c) 100 % för utgifter för 
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interventioner som avses i artikel 86.2 
första stycket.
d) 40 % för utgifter för naturliga 
begränsningar eller andra särskilda 
begränsningar som avses i artikel 66.

2a. Kommissionen ska utveckla en 
vetenskapligt baserad och internationellt 
erkänd gemensam metod för en mer exakt 
spårning av utgifterna för klimat- och 
miljömål, inbegripet biologisk mångfald, 
och utvärdera hur mycket olika typer av 
interventioner bidragit som en del av den 
halvtidsöversyn som avses i artikel 139a.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Ändringsförslag 1136
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 90 Artikel 90

Flexibilitet mellan anslag för direktstöd 
och Ejflu-anslag

Flexibilitet mellan anslag för direktstöd 
och Ejflu-anslag

1. Som en del av sitt förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i 
artikel 106.1 får medlemsstaterna besluta 
att överföra

1. Som en del av sitt förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i 
artikel 106.1 får medlemsstaterna besluta 
att överföra

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 12 % av medlemsstatens 
totala anslag för direktstöd som anges i 
bilaga IV, efter avdrag för de anslag för 
bomull som anges i bilaga VI för 
kalenderåren 2023–2026 och överförs till 
medlemsstatens anslag för Ejflu under 
räkenskapsåren 2024–2027, förutsatt att 
medlemsstaterna använder motsvarande 
höjning för de 
jordbruksmiljöinterventioner som anges i 
artikel 65 och vars stödmottagare är 
jordbrukare, eller

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) högst 5 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2024–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2023–2026, förutsatt att motsvarande 
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höjning fördelas till insatser som omfattas 
av artikel 28.

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

Genom undantag från led b i föregående 
stycke får medlemsstater vars nationella 
genomsnittliga belopp per hektar är lägre 
än EU-genomsnittet överföra upp till 
12 % av Ejflu-anslagen till sina anslag för 
direktstöd. Överföringen får dock inte 
överstiga det belopp som krävs för att 
deras nationella genomsnittsbelopp per 
hektar ska överensstämma med EU-
genomsnittet. Det ska i sin helhet anslås 
till de interventioner som avses i artikel 
28.

a) upp till 15 procentenheter förutsatt 
att medlemsstaterna använder 
motsvarande höjning av Ejflu-
finansierade interventioner för särskilda 
miljö- och klimatmål som avses i 
artikel 6.1 d, e och f,
b) upp till 2 procentenheter förutsatt 
att medlemsstaterna använder 
motsvarande höjning enligt artikel 86.4 b.

De anslag för direktstöd som överförs i 
enlighet med punkt 1 a i denna artikel får 
dras av från andelen av bidraget enligt 
antingen artikel 86.4 a eller 4 c eller en 
kombination av båda.

2. De beslut som avses i punkt 1 ska 
fastställa den procentsats som avses i det 
första stycket och som får skilja sig åt 
under olika kalenderår.

2. De beslut som avses i punkt 1 ska 
fastställa den procentsats som avses i det 
första stycket och som får skilja sig åt 
under olika kalenderår.

3. Medlemsstaterna får 2023 se över 
sina beslut som avses i punkt 1 som en del 
av en begäran om ändring av sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

3. Medlemsstaterna får 2024 se över 
sina beslut som avses i punkt 1 som en del 
av en begäran om ändring av sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sina beslut som avses i 
punkt 1 tillsammans med sitt beslut om 
tillämpningen av artiklarna 15 och 26 
senast den 31 december 2021.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1137

Ändringsförslag 1137
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 107a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107a
Översyn av de strategiska planerna inom 

den gemensamma jordbrukspolitiken
Senast den 31 december 2025 ska 
medlemsstaterna se över sina strategiska 
planer för att säkerställa att de är 
anpassade till tillämplig 
unionslagstiftning om klimat och miljö 
och lämna in en begäran till 
kommissionen om att deras strategiska 
planer ska ändras i enlighet med detta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Ändringsförslag 1138
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Maria Noichl
för S&D-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 139a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 139a
Halvtidsöversyn

1. Senast den 30 juni 2025 ska 
kommissionen genomföra en 
halvtidsöversyn av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet i 
syfte att utvärdera hur den nya 
genomförandemodellen fungerar i 
medlemsstaterna, justera viktningen för 
klimatspårning enligt den nya metod som 
avses i artikel 87.3, och vid behov lägga 
fram lagstiftningsförslag.
2. För att säkerställa att 
medlemsstaternas strategiska planer är 
anpassade till unionens klimat- och 
miljölagstiftning ska den halvtidsöversyn 
som avses i punkt 1 beakta den relevanta 
lagstiftning som då är i kraft.

Or. en


