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14.10.2020 A8-0200/727

Ändringsförslag 727
Maria Noichl
för S&D-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
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att säkerställa en mer exakt 
och korrekt spårning av utgifterna för 
klimat- och miljömål bör kommissionen 
beakta EU:s taxonomi för hållbar 
finansiering och unionens system för 
klimatmarkörer.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Ändringsförslag 728
Maria Noichl
för S&D-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
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 

(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, 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor, 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. 
Dessutom är det särskilt viktigt att 
medlemsstaterna vidtar relevanta åtgärder 
för att säkerställa att arbetsgivare får 
tillgång till direktstöd endast om de 
uppfyller tillämpliga arbets- och 
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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 
för de jordbrukare som inte uppfyller dessa 
krav, i enlighet med [den övergripande 
förordningen].

anställningsvillkor och/eller 
arbetsgivarskyldigheter som följer av alla 
relevanta kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå och unionsnivå, bland annat 
avseende medvetenhet om villkor för 
anställning, ersättning, arbetstid, hälsa 
och säkerhet, bostäder, jämställdhet, fri 
rörlighet för arbetstagare, lika 
behandling, utstationering av 
arbetstagare, villkor för 
tredjelandsmedborgares vistelse, 
personaluthyrning och samordning 
mellan medlemsstaterna av socialt skydd 
och social trygghet. 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, 
arbetsnormer, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd. Villkor bör 
utgöra en integrerad del av den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
miljörelaterade och sociala struktur, som 
en del av utgångspunkten för mer 
ambitiösa miljö-, social- och 
klimatåtaganden, 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].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/729

Ändringsförslag 729
Maria Noichl
för S&D-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
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) I syfte att säkerställa att EU:s 
ekosystem är resilienta och att den 
biologiska mångfalden främjas bör 
medlemsstaterna tillåtas att bevilja stöd 
till hållbara miljövänliga 
jordbruksmetoder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar och 
för skydd och förbättring av genetiska 
resurser, särskilt genom traditionella 
avelsmetoder.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Ändringsförslag 730
Maria Noichl
för S&D-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
Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55a) I enlighet med artikel 208 i EUF-
fördraget bör unionen och 
medlemsstaterna säkerställa att målen för 
utvecklingssamarbetet beaktas i alla 
interventioner inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och att 
rätten till livsmedel och rätten till 
utveckling respekteras. Medlemsstaterna 
bör också säkerställa att de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i så hög utsträckning 
som möjligt bidrar till uppnåendet i tid av 
målen i 2030-agendan för hållbar 
utveckling och i Parisavtalet, samt av den 
europeiska gröna givens mål, unionens 
miljö- och klimatåtaganden och tillämplig 
lagstiftning som antagits av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av strategin Från jord till bord och 
strategin för biologisk mångfald.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Ändringsförslag 731
Maria Noichl
för S&D-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 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Hållbar utveckling

Målen för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
eftersträvas i linje med principen om 
hållbar utveckling och med syftet att 
bevara, skydda och förbättra miljön enligt 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
med beaktande av principen om att 
förorenaren betalar. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska säkerställa att 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
katastrofresiliens samt riskminskning och 
riskförebyggande främjas vid 
utarbetandet och genomförandet av 
särskilda mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Interventioner ska 
planeras och genomföras i enlighet med 
principen om en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i EUF-
fördraget. Denna strategiska konsekvens 
ska kontrolleras av kommissionen i linje 
med det förfarande som beskrivs i kapitel 
III i avdelning V. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Ändringsförslag 732
Maria Noichl
för S&D-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 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Principen om och omfattningen av de 

sociala villkoren
1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett 
villkorssystem enligt vilket stödmottagare 
som får direktstöd enligt kapitlen II och 
III i denna avdelning eller årliga bidrag 
enligt artiklarna 65, 66 och 67 ska vara 
föremål för en administrativ sanktion om 
de inte uppfyller de tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor och/eller 
arbetsgivarskyldigheter som följer av alla 
relevanta kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, unionsnivå och internationell nivå.
2. Reglerna för ett verksamt och 
proportionellt system med administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska uppfylla de krav 
som anges i avdelning IV kapitel IV i 
förordning (EU) [HZR].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Ändringsförslag 733
Maria Noichl
för S&D-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 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15

Minskning av stöd

Artikel 15

Minskning av stöd

1. Direktstödsbelopp som överstiger 
60 000 euro som ska beviljas en 
jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska minskas av 
medlemsstaterna enligt följande:

1. Direktstödsbelopp som ska beviljas 
en jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska begränsas av 
medlemsstaterna till 60 000 euro.

(a) Med minst 25 % för delen mellan 
60 000 euro och 75 000 euro.
(b) Med minst 50 % för delen mellan 
75 000 euro och 90 000 euro.
(c) Med minst 75 % för delen mellan 
90 000 euro och 100 000 euro.
(d) Med 100 % för delen som 
överstiger 100 000 euro.
2. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 ska de, från det direktstöd som ska 
beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel 
under ett visst kalenderår, dra av

2. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 får de, från det direktstöd som ska 
beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel 
under ett visst kalenderår, dra av

(a) de löner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och som redovisats 
av jordbrukaren, inbegripet skatter och 
sociala avgifter relaterade till anställning, 
och

(a) 50 % av de löner som har koppling 
till jordbruksverksamhet och som 
redovisats av jordbrukaren, inbegripet 
skatter och sociala avgifter relaterade till 
anställning, och

(b) den motsvarande kostnad för 
avlönat och oavlönat arbete som har 
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koppling till jordbruksverksamhet som 
har utförts av personer som arbetar på det 
berörda jordbruksföretaget och som inte 
erhåller lön, eller som erhåller en lön som 
är lägre än det belopp som vanligtvis 
betalas ut för de utförda tjänsterna, men 
som ersätts genom det ekonomiska 
resultatet från jordbruksverksamheten.
För att beräkna de belopp som avses i 
leden a och b ska medlemsstaterna 
använda de genomsnittliga standardlöner 
som har koppling till jordbruksverksamhet 
på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

För att beräkna de belopp som avses i led a 
ska medlemsstaterna använda de faktiska 
lönekostnader som har koppling till 
jordbruksverksamhet och tillhörande 
verksamhet på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

2a. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 ska de från det direktstöd som ska 
beviljas en jordbrukare enligt detta kapitel 
under ett visst kalenderår dra av de belopp 
som mottagits enligt artiklarna 27 och 28.

3. Det beräknade resultatet av 
minskningen av stöden ska användas till 
att bidra till finansieringen av det 
kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter av de övriga interventioner 
som hör till frikopplat direktstöd.

3. Det beräknade resultatet av 
minskningen av stöden ska i första hand 
finansiera det kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter av de övriga interventioner 
som hör till frikopplat direktstöd.

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2023 i 
enlighet med artikel 90. Den ska inte 
omfattas av den maximigräns för 
överföringar av medel från EGFJ till 
Ejflu som fastställs enligt artikel 90.

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2024 i 
enlighet med artikel 90.

3a. När det gäller juridiska personer 
eller en grupp fysiska eller juridiska 
personer får medlemsstaterna tillämpa 
den minskning som avses i punkt 1 på 
medlemmarna i dessa juridiska personer 
eller grupper i de fall då nationell 
lagstiftning föreskriver att de enskilda 
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medlemmarna kan ta på sig rättigheter 
och skyldigheter som är jämförbara med 
dem som tillerkänns enskilda jordbrukare 
med ställning som driftsledare, i 
synnerhet vad gäller deras ekonomiska, 
sociala och skattemässiga situation, 
förutsatt att de har bidragit till att stärka 
de berörda juridiska personernas eller 
gruppernas jordbruksstruktur.
3b. Om en medlemsstat beviljar 
jordbrukare kompletterande 
omfördelningsinkomststöd på grundval av 
artikel 26 och använder minst 12% av 
sina tilldelade medel för direktstöd enligt 
bilaga IV till detta, får den välja att inte 
tillämpa denna artikel.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som fastställer en enhetlig grund för 
beräkning av den minskning av stöd som 
anges i punkt 1 för att säkerställa rätt 
fördelning av medlen till de stödberättigade 
stödmottagarna.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som fastställer en enhetlig grund för 
beräkning av den minskning av stöd som 
anges i punkt 1 för att säkerställa rätt 
fördelning av medlen till de stödberättigade 
stödmottagarna.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/734

Ändringsförslag 734
Maria Noichl
för S&D-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 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94

Formföreskrifter
Artikel 94

Principer för partnerskapen
1. Medlemsstaterna ska upprätta de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av öppna förfaranden i 
överensstämmelse med landets 
institutionella och rättsliga ram.

1. Varje medlemsstat ska organisera 
och genomföra ett omfattande 
partnerskap med sina behöriga regionala 
och lokala myndigheter samt med andra 
partner för att upprätta de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken på grundval av öppna 
förfaranden, i överensstämmelse med 
landets institutionella och rättsliga ram och 
med beaktande av särdragen i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 
myndigheter för miljö och klimat 
medverkar i utformningen av planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 
offentliga myndigheter för miljö och 
klimat medverkar fullt ut i utformningen 
av planens miljö- och klimatrelaterade 
aspekter.

3. Varje medlemsstat ska organisera 
ett partnerskap med behöriga regionala och 
lokala myndigheter. Åtminstone följande 
parter ska ingå:

3. Varje medlemsstat ska organisera 
ett partnerskap med behöriga regionala och 
lokala myndigheter samt med andra 
partner. Åtminstone följande parter ska 
ingå:

(a) Relevanta offentliga myndigheter. (a) Regionala och lokala myndigheter, 
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myndigheter på landsbygden och andra 
relevanta offentliga myndigheter,

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter. särskilt 
företrädare för jordbrukssektorn, 
inbegripet lokala aktionsgrupper inom 
ramen för Leader-programmen,

(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 
civilsamhället och som har koppling till 
alla mål som fastställs i artiklarna 5 och 
6.1 och, i tillämpliga fall, organ som 
främjar social inkludering, grundläggande 
rättigheter, jämställdhet och icke-
diskriminering.

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

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

3a. Det partnerskap som inrättas 
enligt punkt 1 ska bedrivas i enlighet med 
principen om flernivåstyre och med 
tillämpning av en nedifrån och upp-
strategi. Medlemsstaten ska göra de 
partner som avses i punkt 3 delaktiga i 
utarbetandet, genomförandet och 
utvärderingen av de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
3b. Arbetet med att organisera och 
genomföra partnerskap i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska utföras i enlighet 
med kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 240/2014 i tillämpliga 
delar.
3c. Minst en gång om året ska 
kommissionen samråda med 
organisationer som företräder partner på 
unionsnivå om genomförandet av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och rapportera om 
resultatet till Europaparlamentet och 
rådet.

4. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska samarbeta för att 
säkerställa en effektiv samordning av 

4. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska samarbeta för att 
säkerställa en effektiv samordning av 
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genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänsyn till principerna för 
proportionalitet och delad förvaltning.

genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänsyn till principerna för 
proportionalitet, delad förvaltning och en 
korrekt fungerande inre marknad.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/735

Ändringsförslag 735
Maria Noichl
för S&D-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 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 107

Ändring av den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Artikel 107

Ändring av den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken

1. Medlemsstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen, 
inbegripet, i tillämpliga fall, eventuella 
ändringar av de regionala 
interventionsprogrammen, i samförstånd 
med regionala förvaltande myndigheter.

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska vederbörligen 
motiveras och ska särskilt ange vilka 
konsekvenser ändringen av planen väntas 
ha på att de särskilda målen som avses i 
artikel 6.1 uppnås. De ska åtföljas av den 
ändrade planen och uppdaterade bilagor 
när så är lämpligt.

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska innehålla en 
förklaring som anger vilka konsekvenser 
ändringen av planen väntas ha på att de 
särskilda målen som avses i artikel 6.1 
uppnås. De ska åtföljas av den ändrade 
planen och uppdaterade bilagor när så är 
lämpligt.

3. Kommissionen ska bedöma 
ändringens överensstämmelse med denna 
förordning och de bestämmelser som antas 
i enlighet med den och med förordning 
(EU) [HZR] och hur effektivt den bidrar 
till de särskilda målen.

3. Kommissionen ska bedöma 
ändringens överensstämmelse med denna 
förordning och de bestämmelser som antas 
i enlighet med den och med förordning 
(EU) [HZR] och hur effektivt den bidrar 
till de särskilda målen.

4. Kommissionen ska godkänna den 
begärda ändringen till den strategiska 

4. Kommissionen ska godkänna den 
begärda ändringen till den strategiska 
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planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förutsatt att all 
nödvändig information har lämnats in och 
kommissionen anser att den ändrade planen 
är förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning, och de 
bestämmelser som antagits enligt den och 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förutsatt att all 
nödvändig information har lämnats in och 
kommissionen anser att den ändrade planen 
är förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning, och de 
bestämmelser som antagits enligt den och 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

5. Kommissionen kan komma med 
synpunkter inom 30 arbetsdagar efter 
inlämning av begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter.

5. Kommissionen kan komma med 
synpunkter inom 30 arbetsdagar efter 
inlämning av begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter.

6. Om synpunkterna beaktats på ett 
adekvat sätt ska kommissionen godkänna 
begäran om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom tre månader efter 
det att den lämnats in av medlemsstaten.

6. Om synpunkterna beaktats på ett 
adekvat sätt ska kommissionen godkänna 
begäran om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom tre månader efter 
det att den lämnats in av medlemsstaten.

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställs i denna förordning 
liksom av kommissionen i enlighet med 
artikel 109.

8. Varje ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska godkännas av 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

8. Varje ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska godkännas av 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139. Europaparlamentet och rådet ska 
informeras i vederbörlig ordning.

9. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 80 ska ändringar i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ha rättslig verkan först 
efter godkännande av kommissionen.

9. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 80 ska ändringar i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ha rättslig verkan först 
efter godkännande av kommissionen, och 
ska offentliggöras.

10. När det gäller ändringar som är rent 10. När det gäller ändringar som är rent 
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tekniska eller redaktionella eller är 
uppenbara misstag som inte påverkar 
genomförandet av politiken och 
interventionerna ska inte betraktas som en 
begäran om ändring. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen om sådana 
rättelser.

tekniska eller redaktionella eller är 
uppenbara misstag som inte påverkar 
genomförandet av politiken och 
interventionerna ska inte betraktas som en 
begäran om ändring. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen om sådana 
rättelser.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/736

Ändringsförslag 736
Maria Noichl
för S&D-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 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110

Förvaltande myndighet

Artikel 110

Förvaltande myndighet

1. Medlemsstaterna ska utse en 
förvaltande myndighet för sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska utse en 
förvaltande myndighet för sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska se till att ett relevant 
förvaltnings- och kontrollsystem har 
inrättats på ett sätt som säkerställer en klar 
fördelning och ett klart åtskiljande av 
funktionerna mellan den förvaltande 
myndigheten och övriga organ. 
Medlemsstaterna ska ansvara för att 
systemen fungerar effektivt under hela 
perioden för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska se till att ett relevant 
förvaltnings- och kontrollsystem har 
inrättats på ett sätt som säkerställer en klar 
fördelning och ett klart åtskiljande av 
funktionerna mellan den förvaltande 
myndigheten och övriga organ. 
Medlemsstaterna ska ansvara för att 
systemen fungerar effektivt under hela 
perioden för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

1a. Medlemsstaterna får också inrätta 
regionala förvaltningsmyndigheter för 
genomförande och förvaltning av 
interventioner som finansieras av Ejflu 
inom ramen för deras nationella 
strategiska planer när sådana 
interventioner har ett regionalt 
tillämpningsområde. I sådana fall ska den 
nationella förvaltande myndigheten utse 
ett nationellt samordningsorgan för Ejflu 
som ska se till att EU:s regler tillämpas på 
ett enhetligt sätt, och på så sätt säkerställa 
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enhetlighet med de delar av den 
strategiska planen som fastställs på 
nationell nivå, i enlighet med artikel 93 
andra stycket.

2. Den förvaltande myndigheten ska 
ansvara för att de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förvaltas och genomförs på ett effektivt, 
ändamålsenligt och korrekt sätt. Den ska 
särskilt se till att

2. Den förvaltande myndigheten ska 
ansvara för att de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förvaltas och genomförs på ett effektivt, 
ändamålsenligt och korrekt sätt och, när så 
är lämpligt, tillsammans med de regionala 
förvaltningsmyndigheterna för regionala 
interventionsprogram. De ska särskilt se 
till att

(a) det finns ett lämpligt säkert 
elektroniskt system för att registrera, 
underhålla, hantera och rapportera sådana 
statistiska uppgifter om planen och dess 
genomförande som krävs för 
övervakningen och utvärderingen och, i 
synnerhet, uppgifter som krävs för att 
övervaka genomförandet i förhållande till 
de uppsatta målen,

(a) det finns ett lämpligt säkert 
elektroniskt system för att registrera, 
underhålla, hantera och rapportera sådana 
statistiska uppgifter om planen och dess 
genomförande som krävs för 
övervakningen och utvärderingen och, i 
synnerhet, uppgifter som krävs för att 
övervaka genomförandet i förhållande till 
de uppsatta målen,

(b) stödmottagarna och andra organ 
som är involverade i genomförandet av 
insatserna

(b) stödmottagarna och andra organ 
som är involverade i genomförandet av 
insatserna

i) är informerade om de skyldigheter 
som det beviljade stödet medför och att de 
använder antingen ett separat 
bokföringssystem eller en adekvat 
redovisningskod för alla transaktioner som 
avser en insats,

i) är informerade om de skyldigheter 
som det beviljade stödet medför och att de 
använder antingen ett separat 
bokföringssystem eller en adekvat 
redovisningskod för alla transaktioner som 
avser en insats,

ii) känner till kraven i fråga om att 
lämna uppgifter till den förvaltande 
myndigheten och att registrera utfall och 
resultat,

ii) känner till kraven i fråga om att 
lämna uppgifter till den förvaltande 
myndigheten och att registrera utfall och 
resultat,

(c) de berörda stödmottagarna förses 
med en förteckning över de krav och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning III 
kapitel I avsnitt 2 som ska tillämpas på 
gårdsnivå, om så är lämpligt i elektronisk 
form, samt tydlig och exakt information 
om dessa,

(c) de berörda stödmottagarna förses 
med en förteckning över de krav och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning III 
kapitel I avsnitt 2 som ska tillämpas på 
gårdsnivå, om så är lämpligt i elektronisk 
form, samt tydlig och exakt information 
om dessa,

(d) den förhandsutvärdering som avses 
i artikel 125 överensstämmer med 
utvärderings- och övervakningssystemet 

(d) den förhandsutvärdering som avses 
i artikel 125 överensstämmer med 
utvärderings- och övervakningssystemet 
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samt godkänna och överlämna den till 
kommissionen,

samt godkänna och överlämna den till 
kommissionen,

e) ska säkerställa att den 
utvärderingsplan som avses i artikel 126 
har utarbetats, att den utvärdering i 
efterhand som avses i den artikeln görs 
inom de tidsfrister som fastställs i den 
förordningen och att sådana utvärderingar 
görs i enlighet med övervaknings- och 
utvärderingssystemet och att de skickas in 
till övervakningskommittén och 
kommissionen,

(e) ska säkerställa att den 
utvärderingsplan som avses i artikel 126 
har utarbetats, att den utvärdering i 
efterhand som avses i den artikeln görs 
inom de tidsfrister som fastställs i den 
förordningen och att sådana utvärderingar 
görs i enlighet med övervaknings- och 
utvärderingssystemet och att de skickas in 
till övervakningskommittén och 
kommissionen,

(f) övervakningskommittén förses med 
de uppgifter och de handlingar som behövs 
för att övervaka att den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
genomförs i förhållande till de specifika 
målen och prioriteringarna,

(f) övervakningskommittén förses med 
de uppgifter och de handlingar som behövs 
för att övervaka att den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
genomförs i förhållande till de specifika 
målen och prioriteringarna,

(g) en årlig prestationsrapport utarbetas 
som inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och som, efter samråd 
med övervakningskommittén, skickas in 
till kommissionen,

(g) en övervaknings- och 
prestationsrapport utarbetas som inbegriper 
sammanfattande övervakningstabeller och 
som, efter samråd med 
övervakningskommittén, skickas in till 
kommissionen,

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om de årliga 
prestationsrapporterna vidtas,

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om 
prestationsrapporterna vidtas,

(i) det utbetalande organet får all 
nödvändig information, särskilt om 
förfaranden och eventuella kontroller i 
samband med de insatser som valts ut för 
finansiering, innan utbetalningar godkänns,

(i) det utbetalande organet får all 
nödvändig information, särskilt om 
förfaranden och eventuella kontroller i 
samband med de insatser som valts ut för 
finansiering, innan utbetalningar godkänns,

(j) stödmottagare inom interventioner 
som finansieras av Ejflu, andra än areal- 
eller djurrelaterade interventioner, 
bekräftar vilket ekonomiskt stöd som 
mottagits, inbegripet korrekt användning 
av unionens symbol i enlighet med de 
regler som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 5, och

(j) stödmottagare inom interventioner 
som finansieras av Ejflu, andra än areal- 
eller djurrelaterade interventioner, 
bekräftar vilket ekonomiskt stöd som 
mottagits, inbegripet korrekt användning 
av unionens symbol i enlighet med de 
regler som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 5, och

(k) den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ges 
offentlighet, bland annat via nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken genom att potentiella 
stödmottagare, branschorganisationer, 

(k) den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ges 
offentlighet, bland annat via nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken genom att potentiella 
stödmottagare, branschorganisationer, 
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näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer, organ som arbetar för att 
främja jämställdhet samt berörda icke-
statliga organisationer, däribland 
miljöorganisationer, får information om de 
möjligheter som den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ger och om reglerna för att få stöd via den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt informera 
stödmottagare och allmänheten om 
unionens bidrag till jordbruk och 
landsbygdsutveckling i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer, organ som arbetar för att 
främja jämställdhet samt berörda icke-
statliga organisationer, däribland 
miljöorganisationer, får information om de 
möjligheter som den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ger och om reglerna för att få stöd via den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt informera 
stödmottagare och allmänheten om 
unionens bidrag till jordbruk och 
landsbygdsutveckling i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

3. Medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten får utse en eller 
flera mellanhänder, såsom lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer, för 
förvaltning och genomförande av 
interventioner i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

3. Medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten eller, i lämpliga 
fall, de regionala 
förvaltningsmyndigheterna, får utse en 
eller flera mellanhänder, såsom lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer, för 
förvaltning och genomförande av 
interventioner i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
förvaltande myndigheten fortfarande ha det 
fulla ansvaret för att de arbetsuppgifterna 
förvaltas och fullgörs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Den förvaltande myndigheten 
ska se till att det finns lämpliga 
bestämmelser för att det andra organet ska 
kunna få tillgång till alla de uppgifter och 
all den information som krävs för att utföra 
dessa uppgifter.

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
förvaltande myndigheten fortfarande ha det 
fulla ansvaret för att de arbetsuppgifterna 
förvaltas och fullgörs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Den förvaltande myndigheten 
ska se till att det finns lämpliga 
bestämmelser för att det andra organet ska 
kunna få tillgång till alla de uppgifter och 
all den information som krävs för att utföra 
dessa uppgifter.

5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
utförliga regler om tillämpningen av 
informations-, offentlighets- och 
synlighetskraven enligt punkt 2 j och k.

5. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
138 med avseende på att komplettera 
denna förordning med utförliga regler om 
tillämpningen av informations-, 
offentlighets- och synlighetskraven enligt 
punkt 2 j och k.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 139.2.

Or. en
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