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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, 
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.
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omfatta målen om en betydande och 
kontinuerlig minskning av användningen 
av och riskerna när det gäller kemiska 
bekämpningsmedel, antimikrobiella 
medel, näringsämnesförluster samt en 
betydande ökning av mark som används 
för ekologiskt jordbruk och av mark med 
stor mångfald i landskapet.
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