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SV Förenade i mångfalden SV

Kommissionens förslag

INDIKATORER FÖR EFFEKT, RESULTAT OCH OUTPUT I ENLIGHET MED ARTIKEL 7

Prestationsbedömning av politiken (flerårig) – EFFEKT Årlig prestationsöversyn – RESULTAT* Årligt prestationsavslut – OUTPUT

Mål och deras respektive effektindikatorer.* Övergripande interventionstyper och deras 
outputintikatorer.*

EU-övergripande mål: 
Modernisering

Indikator Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Kunskaps- och 
innovationssystem 

inom jordbruket 
(Akis)

Outputindikatorer

I.1 Utbyte av kunskap och innovation: 
Andel av den gemensamma 
jordbrukspolitikens budget till utbyte av 
kunskap och innovation

R.1 Förbättrad prestation genom kunskap och innovation: 
Andel jordbrukare som får stöd för rådgivning, fortbildning, 
kunskapsutbyte eller deltagande i operativa grupper för 
förbättrad ekonomisk, miljömässig, klimatmässig och 
resurseffektiv prestation.

Europeiska 
innovationspartners
kapet för kunskap 
och innovation inom 
jordbruket (EIP)**

O.1 Antal operativa grupper inom EIP

Främja kunskap, 
innovation och 
digitalisering i jordbruket 
och landsbygdsområden 
samt uppmuntra sektorn 
att ta till sig dessa saker

R.2 Kopplingar mellan rådgivnings- och kunskapssystem: 
antal rådgivare integrerade inom Akis (jämfört med det 
totala antalet jordbrukare)

O.2 Antal rådgivare som inrättar eller 
deltar i operativa grupper inom EIP

R.3 Digitalisering av jordbruket: Andel jordbrukare som får 
stöd till precisionsteknik inom jordbruket genom den 
gemensamma jordbrukspolitiken
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.2 Minska inkomstskillnader: Utveckling 
av inkomster i jordbruket jämfört med 
den allmänna ekonomin 

R.4 Koppling av inkomststöd till normer och god praxis: 
Andel utnyttjad jordbruksareal som omfattas av 
inkomststöd och är underställd villkor

Stöd inom den 
gemensamma 
jordbrukspolitiken

O.3 Antal mottagare av stöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

I.3 Minska svängningarna i 
jordbruksinkomsterna: Utveckling av 
inkomster i jordbruket 

R.5 Riskhantering: Andel jordbruk med 
riskhanteringsverktyg inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Frikopplat 
direktstöd

O.4 Antal ha för frikopplat direktstöd 

I.4 Stöd till jordbruksinkomster som det 
går att leva på Utveckling av 
inkomstnivåerna i jordbruket per sektor 
(jämfört med genomsnittet inom 
jordbruket)

R.6 Omfördelning till mindre jordbruksföretag: Procent 
ytterligare stöd per hektar för berättigade jordbruksföretag 
som är mindre (jämfört med genomsnittet)

 O.5 Antal stödmottagare för frikopplat 
direktstöd 

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

I.5 Bidra till territoriell balans: Utveckling 
av inkomstnivåerna i jordbruket i 
områden med naturliga begränsningar 
(jämfört med genomsnittet inom 
jordbruket)

R.7 Ökat stöd till jordbruksföretag i områden med särskilda 
behov: Procent ytterligare stöd per hektar i områden med 
större behov (jämfört med genomsnittet)

O.6 Antal ha som omfattas av ökat 
inkomststöd till unga jordbrukare

O.7 Antal stödmottagare som omfattas 
av ökat inkomststöd till unga jordbrukare

Öka 
marknadsorienteringen 
och konkurrenskraften, 
med ett större fokus på 

I.6 Öka jordbruksföretagens produktivitet 
Total faktorproduktivitet

R.8 Riktat stöd till jordbruksföretag inom sektorer med 
problem: 

Andel jordbrukare som får kopplat stöd för ökad 
konkurrenskraft, hållbarhet eller kvalitet

Riskhanteringsverk
tyg

O.8 Antal jordbrukare som omfattas av 
riskhanteringsinstrument som får stöd
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

forskning, teknik och 
digitalisering

I.7 Främja handel med 
jordbruksprodukter: Importer och 
exporter inom handeln med 
jordbruksprodukter

R.9 Modernisering av jordbruksföretag: Andel jordbrukare 
som får investeringsstöd för att omstrukturera och 
modernisera, även för förbättrad resurseffektivitet

Kopplat stöd O.9 Antal ha som får kopplat stöd 

I.8 Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan: Mervärde för 
primärproducenter i livsmedelskedjan

R.10 Bättre organiserade leveranskedjor: Andel jordbrukare 
som deltar i understödda producentsammanslutningar, 
producentorganisationer, lokala marknader, kort 
leveranskedjecirklar och kvalitetssystem

O.10 Antal personer som får kopplat stöd

Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan R.11 Koncentration av utbudet: Andel av värdet på saluförd 

produktion hos producentorganisationer med operativa 
program

Stöd för områden 
med naturliga 
begränsningar och 
andra 
regionsspecifika 
begränsningar

O.11 Antal ha som får tillägg som område 
med naturliga begränsningar (3 
kategorier)

I.9 Öka jordbrukets motståndskraft Index R.12 Anpassning till klimatförändringarna: Andel 
jordbruksmark under åtagande att förbättra anpassningen 
till klimatförändringar

O.12 Antal ha som får stöd inom ramen 
för Natura 2000 eller vattendirektivet

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

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

I.11 Öka koldioxidbindningen: Öka 
organiskt kolinnehåll i marken

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

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.)

Stöd för 
förvaltningsåtagan
den (miljö-klimat, 
djurs 
välbefinnande, 
genetiska resurser)

O.13 Antal ha (jordbruk) som omfattas av 
miljö/klimat-åtaganden utöver de 
obligatoriska kraven
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.12 Öka andelen hållbar energi inom 
jordbruket: Produktion av förnybar 
energi från jordbruk och skogsbruk

R.15 Grön energi från jordbruk och skogsbruk: Investeringar 
i produktionskapaciteten 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

Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.13 Minska markerosion: Procent mark i 
måttlig till svår markerosion på 
jordbruksmark

R.18 Förbättra marken: Andel jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden gynnsamma för markförvaltning

O.14 Antal ha (jordbruk) som omfattas av 
miljö/klimat-åtaganden utöver de 
obligatoriska kraven

I.14 Förbättra luftkvaliteten: Minska 
ammoniakutsläpp från jordbruket 

R.19 Förbättra luftkvaliteten: Andel jordbruksmark under 
åtagande att minska ammoniakutsläppen

O.15 Antal ha med stöd för ekologiskt 
jordbruk

Främja hållbar 
utveckling och effektiv 
förvaltning av 
naturresurser som 
vatten, mark och luft I.15 Förbättra vattenkvaliteten: 

Näringsämnesbalans brutto i 
jordbruksmark

R.20Skydda vattenkvaliteten: Andel jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden för vattenkvalitet

O.16 Antal djurenheter som omfattas av 
stöd för djurs välbefinnande, hälsa eller 
ökade åtgärder för biosäkerhet
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

1.16Minska läckage av näringsämnen: 
Nitrat i grundvatten – Procent 
grundvattenstationer med 
koncentrationer av N över 50 mg/l enligt 
nitratdirektivet

R.21Hållbar näringsämneshantering Andel jordbruksmark 
under åtagande rörande förbättrad näringsämneshantering

O.17 Antal projekt till stöd för genetiska 
resurser

I.17 Minska trycket på vattenresurserna: 
Vattenexploateringsindex (WEI+)

R.22Hållbar vattenanvändning: Andel bevattnat land under 
åtagande att förbättra vattenbalansen

Investeringar O.18 Antal produktiva investeringar på 
jordbruksföretag som får stöd

R.23Miljö-/klimatprestation genom investeringar: Andel 
jordbrukare med stöd i investeringar rörande miljövård eller 
klimatåtgärder

O.19 Antal lokala infrastrukturer som får 
stöd

R.24Miljö-/klimatprestation genom kunskap: Andel 
jordbrukare som får stöd för rådgivning/fortbildning som 
rör miljö-/klimatprestation

O.20 Antal icke-produktiva investeringar 
som får stöd

O.21 Antal produktiva investeringar 
utanför jordbruksföretag

Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

Bidra till att skydda den 
biologiska mångfalden, 
stärka ekosystemtjänster 

I.18Öka fågelpopulationer på 
jordbruksmarker: Index över 
odlingslandskapets fåglar

R.25 Främja hållbar skogsförvaltning: Andel skogsmark 
under förvaltningsåtaganden till stöd för skogsskydd och 
skogsförvaltning

Etableringsstöd O.22 Antal jordbrukare som får 
etableringsstöd
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.19Ökat skydd av biologisk mångfald: 
Procent arter och livsmiljöer av 
gemenskapsintresse kopplade till 
jordbruk med stabil eller ökande trend

R.26Skydda skogens ekosystem: Andel skogsmark under 
förvaltningsåtaganden för stöd till landskap, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 

O.23 Antal företagare på landsbygden 
som får etableringsstöd

I.20 Stärka tillhandahållande av skogens 
ekosystemtjänster: Andel utnyttjad 
jordbruksareal med landskapselement

R.27Bevara livsmiljöer och arter: Andel jordbruksmark 
under förvaltningsåtaganden till stöd för bevarande eller 
återställande av biologisk mångfald 

Samarbete O.24 Antal 
producentsammanslutningar/producento
rganisationer som får stöd

O.25 Antal jordbrukare som får stöd för 
att delta i EU:s kvalitetsordningar

R.28 Främja Natura 2000: Areal i Natura 2000-områden 
under åtaganden för skydd, underhåll och återställande

O.26 Antal projekt för generationsskifte 
(unga/icke-unga jordbrukare)

samt bevara livsmiljöer 
och landskap

R.29Bevara landskapselement: Andel jordbruksmark under 
åtaganden för förvaltning av landskapselement, inklusive 
buskvallar

O.27 Antal lokala utvecklingsstrategier 
(Leader)

O.28 Antal andra samarbetsgrupper 
(exklusive grupper inom EIP som 
rapporteras under O.1)

Locka unga jordbrukare 
och underlätta 
affärsutveckling i 
landsbygdsområden

1.21Locka unga jordbrukare: Utveckling 
av antalet nya jordbrukare 

R.30Generationsskifte: Antal unga jordbrukare som startar 
jordbruksföretag med stöd genom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Kunskapsutbyte 
och information

O.29 Antal jordbrukare som fått 
fortbildning/rådgivning
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.22Bidra till arbetstillfällen i 
landsbygdsområden: Utveckling av 
sysselsättningsgraden i områden med 
övervägande landsbygd

R.31 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden: Nya 
arbetstillfällen inom projekt som får stöd 

O.30 Antal icke-jordbrukare som fått 
fortbildning/rådgivning

I.23Bidra till tillväxt i 
landsbygdsområden: Utveckling av BNP 
per capita i områden med övervägande 
landsbygd

R.32Utveckla bioekonomin på landsbygden: Antal 
bioekonomiföretag som utvecklats med stöd

Horisontella 
indikatorer

O.31 Antal ha brukade med miljövänliga 
metoder (samlingsindikator för fysisk 
areal som omfattas av villkor, 
miljösystem, miljö- och klimatvänligt 
jordbruk, skogsbruksåtgärder, ekologiskt 
jordbruk)

1.24 Rättvisare gemensam 
jordbrukspolitik: Förbättra fördelningen 
av stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken 

R.33 Digitalisering av ekonomin på landsbygden: 
Befolkningen på landsbygden omfattas av en strategi som rör 
smarta byar och som får stöd

O.32 Antal ha som omfattas av villkor 
(uppdelat per god jordbruks- och 
miljöpraxis)

I.25Främja landsbygdens delaktighet: 
Utveckling av fattigdomsindex för 
landsbygden

R.34Sammanlänkning av landsbygden i Europa: Andel av 
befolkningen på landsbygden som får ta del av förbättrade 
tjänster och bättre infrastruktur genom stöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Sektorsspecifika 
program

O.33 Antal producentorganisationer som 
startar operativa fonder/program 

Främja sysselsättning, 
tillväxt, social delaktighet 
och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, 
inbegripet bioekonomi 
och hållbart skogsbruk

R.35Främja social delaktighet: Antal personer från 
minoriteter och/eller utsatta grupper som får ta del av projekt 
som rör social delaktighet och som får stöd

O.34 Antal informations- och 
säljfrämjande åtgärder, samt 
marknadsövervakning 

Se till att EU:s jordbruk 
bättre tillmötesgår 
samhällets krav på 
livsmedel och hälsa, 

I.26 Begränsa användningen av 
antibiotika inom jordbruket: 
försäljning/användning för 
livsmedelsproducerande djur

R.36Begränsa användningen av antibiotika: Andel 
djurenheter som berörs av åtgärder som får stöd för att 
begränsa användningen av antibiotika (förebygga/minska)

O.35 Antal åtgärder för 
bevarande/förbättringar för biodling
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Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.27Hållbar användning av 
bekämpningsmedel: Minskade risker 
och effekter från användning av 
bekämpningsmedel**

R.37 Hållbar användning av bekämpningsmedel: Andel 
jordbruksmark som berörs av särskilda åtgärder som får stöd 
och leder till hållbar användning av bekämpningsmedel för att 
minska risker och effekter från bekämpningsmedel

inbegripet säkra, 
näringsrika och hållbara 
livsmedel samt djurs 
välbefinnande

 
1.28Tillmötesgå konsumenternas 
efterfrågan på kvalitativa livsmedel: 
Värdet på produktion inom ramen för 
EU:s kvalitetsordningar (inkl. 
ekologiskt) 

R.38 Förbättra djurs välbefinnande: Andel djurenheter som 
berörs av insatser som får stöd för att förbättra djurs 
välbefinnande

* De flesta effektindikatorerna samlas redan in via andra kanaler 
(europeisk statistik, JRC, EEA) och används inom ramen för annan EU-
lagstiftning eller mål för hållbar utveckling. Uppgifterna samlas inte alltid 
in varje år och det kan uppstå 2-3 års eftersläpning. ** Direktivet om 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

* Riktmärken för resultat. Uppgifter lämnas in årligen av 
medlemsstaterna för bevakning av framstegen mot de mål 
som de har fastställt i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

* Uppgifter för deras deklarerade utgifter lämnas in årligen.

** Stöd till operativa grupper inom EIP omfattas av 
bestämmelserna om samarbete.
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Ändringsförslag

INDIKATORER FÖR EFFEKT, RESULTAT OCH OUTPUT I ENLIGHET MED ARTIKEL 7

Prestationsbedömning av politiken (flerårig) – EFFEKT Årlig prestationsöversyn – RESULTAT* Årligt prestationsavslut – OUTPUT

Mål och deras respektive effektindikatorer.* Övergripande interventionstyper och deras 
outputintikatorer.*

EU-övergripande mål: 
Modernisering

Indikator Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd 
genom den gemensamma jordbrukspolitiken)

Kunskaps- och 
innovationssystem 

inom jordbruket 
(Akis)

Outputindikatorer

I.1 Utbyte av kunskap och innovation: 
Andel av den gemensamma 
jordbrukspolitikens budget till utbyte av 
kunskap och innovation

R.1 Förbättrad prestation genom kunskap och innovation: 
Andel jordbrukare som får stöd för rådgivning, fortbildning, 
kunskapsutbyte eller deltagande i operativa grupper för 
förbättrad ekonomisk, miljömässig, klimatmässig och 
resurseffektiv prestation.

Europeiska 
innovationspartnersk
apet för kunskap och 
innovation inom 
jordbruket (EIP)**

O.1 Antal operativa grupper inom EIP
Modernisera 
jordbrukssektorn genom att 
säkerställa att jordbrukare, 
för att främja deras 
företagsverksamhet, har 
tillgång till forskning, 
utbildning och utbyte av 
kunskap samt tjänster för 
kunskapsöverföring, 
innovation och digitalisering 
i jordbruket och 
landsbygdsområden samt 
uppmuntra sektorn att ta till 
sig dessa saker

R.2 Kopplingar mellan rådgivnings- och kunskapssystem: 
antal rådgivare integrerade inom Akis (jämfört med det 
totala antalet jordbrukare)

O.2 Antal rådgivare som inrättar eller 
deltar i operativa grupper inom EIP
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R.3 Digitalisering av jordbruket: Andel jordbrukare som får 
stöd till precisionsteknik inom jordbruket som kan minska 
användningen av insatsvaror och öka hållbarheten och 
miljöprestandan genom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.2 Minska inkomstskillnader: 
Utveckling av inkomster i jordbruket 
jämfört med den allmänna ekonomin 

R.4 Koppling av inkomststöd till normer och god praxis: 
Andel utnyttjad jordbruksareal som omfattas av 
inkomststöd och är underställd villkor

Stöd inom den 
gemensamma 
jordbrukspolitiken

O.3 Antal mottagare av stöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

I.3 Minska svängningarna i 
jordbruksinkomsterna: Utveckling av 
inkomster i jordbruket 

R.5 Riskhantering: Andel jordbruk med 
riskhanteringsverktyg inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Frikopplat 
direktstöd

O.4 Antal ha för frikopplat direktstöd 

Stödja jordbruksinkomster 
som det går att leva på och 
jordbrukssektorns 
motståndskraft i unionen 
genom att förbättra den 
miljömässiga hållbarheten 
och jordbrukets mångfald, 
vilket kommer att säkerställa 
långsiktig 
livsmedelssuveränitet och 
livsmedelstrygghet, och 
samtidigt tillhandahålla säkra 
livsmedel av hög kvalitet till 
skäliga priser, samtidigt som 
jordbruksproduktionens 
ekonomiska hållbarhet i 
unionen säkerställs

I.4 Stöd till jordbruksinkomster som det 
går att leva på Utveckling av 
inkomstnivåerna i jordbruket per sektor 
(jämfört med genomsnittet inom 
jordbruket)

I.4a Undvika en minskning av antalet 
jordbrukare: Utveckling av antalet 
jordbrukare och jordbruksarbetare per 
sektor (jämfört med det senaste året 
före tillämpningen av de strategiska 
planerna)

R.6 Omfördelning till mindre jordbruksföretag: Procent 
ytterligare stöd per hektar stöd från jordbruksföretagets 
första stödberättigande hektar för berättigade 
jordbruksföretag som är mindre (jämfört med 
genomsnittet)

 O.5 Antal stödmottagare för frikopplat 
direktstöd 
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I.5 Bidra till territoriell balans: 
Utveckling av inkomstnivåerna i 
jordbruket i områden med naturliga 
begränsningar (jämfört med 
genomsnittet inom jordbruket)

R.7 Ökat stöd till jordbruksföretag i områden med särskilda 
behov: Procent ytterligare stöd per hektar i områden med 
större behov (jämfört med genomsnittet)

O.6 Antal ha som omfattas av ökat 
inkomststöd till unga jordbrukare

O.7 Antal stödmottagare som omfattas 
av ökat inkomststöd till unga jordbrukare

I.6 Öka jordbruksföretagens 
produktivitet Total faktorproduktivitet

R.8 Riktat stöd till jordbruksföretag inom sektorer med 
problem: 

Andel jordbrukare som får kopplat stöd för ökad 
konkurrenskraft, hållbarhet eller kvalitet

Riskhanteringsverk
tyg

O.8 Antal jordbrukare som omfattas av 
riskhanteringsinstrument som får stöd

Öka marknadsorienteringen 
lokalt, nationellt, och i 
unionen, liksom 
marknadsstabiliteten, risk- 
och krishanteringen, 
jordbrukets långsiktiga 
konkurrenskraft samt 
bearbetnings- och 
saluföringsförmågan för 
jordbruksprodukter, med ett 
större fokus på kvalitativ 
differentiering, forskning, 
innovation, teknik, 
kunskapsöverföring, 
kunskapsutbyte och 
digitalisering, samt 
underlätta jordbrukarnas 
tillgång till den cirkulära 
ekonomins dynamik

I.7 Främja handel med 
jordbruksprodukter: Importer och 
exporter inom handeln med 
jordbruksprodukter

I.7a Diversifiering och uppbyggnad av 
lokala marknader och korta 
leveranskedjor: utveckling jämfört 
med det sista året då de strategiska 
planerna tillämpades

R.9 Modernisering av jordbruksföretag: Andel jordbrukare 
som får investeringsstöd för att omstrukturera och 
modernisera, även för förbättrad resurseffektivitet

Kopplat stöd O.9 Antal ha som får kopplat stöd 

Förbättra jordbrukarnas 
förhandlingsposition i 
värdekedjorna genom att 
uppmuntra 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 

I.8 Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan: Mervärde för 
primärproducenter i livsmedelskedjan

R.10 Bättre organiserade leveranskedjor: Andel 
jordbrukare som deltar i understödda 
producentorganisationer, sammanslutningar av 
producentorganisationer, lokala marknader, kort 
leveranskedjecirklar och kvalitetssystem

O.10 Antal personer som får kopplat stöd
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producentorganisationer 
och kollektiva förhandlingar 
samt främja korta 
leveranskedjor

R.11 Koncentration av utbudet: Andel av värdet på saluförd 
produktion hos producentorganisationer med operativa 
program

Stöd för områden 
med naturliga 
begränsningar och 
andra 
regionsspecifika 
begränsningar

O.11 Antal ha som får tillägg som område 
med naturliga begränsningar (3 
kategorier)

I.9 Öka jordbrukets motståndskraft 
Index

I.9a Förbättring av motståndskraften 
genom ökad genetisk mångfald: Index 
för den biologiska mångfalden, som 
mäter mångfald bland grödor

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

R.12a Förbättring av motståndskraften genom ökad 
genetisk mångfald: Andel jordbruksmark som får stöd för 
metoder och alternativ som gynnar den genetiska 
mångfalden

O.12 Antal ha som får stöd inom ramen 
för Natura 2000 eller vattendirektivet

Bidra till begränsning av och 
anpassning till 
klimatförändringar, särskilt 
genom att minska utsläppen 
av växthusgaser från 
jordbruks-, och 
livsmedelssektorn, 
inbegripet biogena källor till 
utsläpp av växthusgaser och 
genom att öka 
koldioxidbindning i marken, 
i överensstämmelse med 
Parisavtalet och den 
europeiska klimatlagen 
[förordning XX]

 

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

I.11 Öka koldioxidbindningen: Öka 
organiskt kolinnehåll i marken

I.12 Säkerställa produktion och 
användning av hållbar energi inom 
jordbruket: Produktion och 
användning av förnybar energi från 
jord- och skogsbruket som visar 
nettokoldioxidbindning och 
nettominskningar av utsläppen av 
växthusgaser utan direkt eller indirekt 
förändrad markanvändning

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

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

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

R.15a Minskade utsläpp vid användning av gödselmedel: 
Andel jordbruksmark som omfattas av 
förvaltningsåtaganden om att minska 
växthusgasutsläppen vid användning av gödningsmedel

Stöd för 
förvaltningsåtagan
den (miljö-klimat, 
djurs 
välbefinnande, 
genetiska resurser)

O.13 Antal ha (jordbruk) som omfattas av 
miljö/klimat-åtaganden utöver de 
obligatoriska kraven
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R.16 Öka energieffektiviteten: Energibesparingar inom 
jordbruket

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

Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.13 Minska markerosion: Procent mark 
i måttlig till svår markerosion på 
jordbruksmark

I.13a Bygga upp matjord och öka 
förmågan att binda vatten och 
näringsämnen: andel lämpligt 
organiskt material i matjorden

R.18 Förbättra marken: Andel jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden gynnsamma för markförvaltning

R.18a Utveckling av ekologiskt jordbruk: andel 
jordbruksmark och antal jordbruksföretag som är föremål 
för bidrag för 

(a) omställning till ekologiska jordbruksmetoder eller (b) 
bibehållande av ekologiska jordbruksmetoder*
______
* Separata dataset ska tillhandahållas för (a) och (b)

O.14 Antal ha (jordbruk) som omfattas av 
miljö/klimat-åtaganden utöver de 
obligatoriska kraven

I.14 Förbättra luftkvaliteten: Minska 
ammoniakutsläpp från jordbruket 

R.19 Förbättra luftkvaliteten: Andel jordbruksmark under 
åtagande att minska ammoniakutsläppen, i enlighet med 
bland annat nationella luftvårdsprogram enligt direktiv 
(EU) 2016/2284

O.15 Antal ha med stöd för ekologiskt 
jordbruk

Bidra till skydd och 
förbättring av luft- och 
vattenkvaliteten, samtidigt 
som användningen av 
växtskyddsmedel och 
antibiotika minskas i 
enlighet med jord-till-bord-
strategin, främja en mer 
hållbar användning av 
vatten och bidra till skydd 
och förbättring av marken

I.15 Förbättra vattenkvaliteten: 
Näringsämnesbalans brutto i 
jordbruksmark

R.20 Skydda vattenkvaliteten: Andel jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden för vattenkvalitet

O.16 Antal djurenheter som omfattas av 
stöd för djurs välbefinnande, hälsa eller 
ökade åtgärder för biosäkerhet
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1.16 Minska läckage av näringsämnen: 
Nitrat i grundvatten – Procent 
grundvattenstationer med 
koncentrationer av N över 50 mg/l enligt 
nitratdirektivet

R.21 Hållbar näringsämneshantering Andel jordbruksmark 
under åtagande rörande förbättrad näringsämneshantering

O.17 Antal projekt till stöd för genetiska 
resurser
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I.17 Minska trycket på 
vattenresurserna: 
Vattenexploateringsindex (WEI+)

I.17a Minska läckage av 
bekämpningsmedel till grundvatten och 
ytvatten: Procentandel 
grundvattenförekomster vars status är 
dålig (baserat på de kvalitetsnormer 
för enskilda och totala 
bekämpningsmedel som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/118/EG1a) och 
procentandel ytvattenförekomster där 
de miljökvalitetsnormer som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/105/EG1b eller som 
fastställs av medlemsstaterna för 
bekämpningsmedel, som används 
inom jordbruket och som är 
prioriterade ämnen eller förorenande 
ämnen som är typiska för 
avrinningsområden, överskrids
______
1a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/118/EG av den 12 
december 2006 om skydd för 
grundvatten mot föroreningar och 
försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 
19).

1b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/105/EG av den 16 
december 2008 om 
miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring 
och senare upphävande av rådets 
direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 

R.22 Hållbar vattenanvändning: Andel bevattnat land under 
åtagande att förbättra vattenbalansen

R.22a: Minska miljöpåverkan av boskapsuppfödning: 
djurtäthet per avrinningsområde, region och medlemsstat

Investeringar O.18 Antal produktiva investeringar på 
jordbruksföretag som får stöd
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84/156/EEG, 84/491/EEG och 
86/280/EEG, samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 84).

R.23 Miljö-/klimatprestation genom investeringar: Andel 
jordbrukare med stöd i investeringar rörande miljövård eller 
klimatåtgärder

O.19 Antal lokala infrastrukturer som får 
stöd

R.24 Miljö-/klimatprestation genom kunskap: Andel 
jordbrukare som får stöd för rådgivning/fortbildning som 
rör miljö-/klimatprestation

R.24a Minska läckage av bekämpningsmedel: Andel 
jordbruksmark som berörs av särskilda åtgärder som får 
stöd och som leder till minskat läckage av 
bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten

R.24b Markskydd genom växelbruk: Andel åkermark där 
växelbruk med inslag av baljväxter tillämpas

O.20 Antal icke-produktiva investeringar 
som får stöd

O.21 Antal produktiva investeringar 
utanför jordbruksföretag

Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

Stärka ekosystemtjänster 
och bromsa och vända 
förlusten av biologisk 
mångfald, däribland 

I.18 Öka fågelpopulationer på 
jordbruksmarker: Index över 
odlingslandskapets fåglar

R.25 Främja hållbar skogsförvaltning: Andel skogsmark under 
förvaltningsåtaganden till stöd för skogsskydd och 
skogsförvaltning

Etableringsstöd O.22 Antal jordbrukare som får 
etableringsstöd
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I.19 Ökat skydd av biologisk mångfald: 
Procent arter och livsmiljöer av 
gemenskapsintresse kopplade till 
jordbruk med stabil eller ökande trend

R.26 Skydda skogens ekosystem: Andel skogsmark under 
förvaltningsåtaganden för stöd till landskap, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 

O.23 Antal företagare på landsbygden 
som får etableringsstöd

I.20 Stärka tillhandahållande av skogens 
ekosystemtjänster: Andel utnyttjad 
jordbruksareal med landskapselement

I.20a Vända trenden med sjunkande 
antal pollinatörer: Indikator för 
pollinatörer, inklusive bin och fjärilar

R.27 Bevara livsmiljöer och arter: Andel jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden till stöd för bevarande eller 
återställande av biologisk mångfald 

Samarbete O.24 Antal 
producentsammanslutningar/producento
rganisationer som får stöd

O.25 Antal jordbrukare som får stöd för 
att delta i EU:s kvalitetsordningar

R.28 Främja Natura 2000: Areal i Natura 2000-områden under 
åtaganden för skydd, underhåll och återställande

O.26 Antal projekt för generationsskifte 
(unga/icke-unga jordbrukare)

pollinatörer, och bidra till att 
skydda, bevara och förbättra 
livsmiljöer, system för 
jordbruk med högt 
naturvärde, arter och 
landskap, i enlighet med 
strategin för biologisk 
mångfald

R.29 Bevara landskapselement: Andel jordbruksmark under 
åtaganden för förvaltning av landskapselement, inklusive 
buskvallar

R.29a Främjande av jordbruk med högt naturvärde: Andel 
jordbruksområden under åtaganden om att generera ett 
högt naturvärde

O.27 Antal lokala utvecklingsstrategier 
(Leader)

O.28 Antal andra samarbetsgrupper 
(exklusive grupper inom EIP som 
rapporteras under O.1)
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Locka och stödja unga 
jordbrukare och nya 
jordbrukare, och främja 
kvinnors deltagande i 
jordbrukssektorn, särskilt i 
de mest glesbefolkade 
områdena och i områden 
med naturliga 
begränsningar, samt främja 
utbildning och erfarenheter 
inom hela unionen, hållbar 
affärsutveckling och 
jobbskapande i 
landsbygdsområden

1.21 Locka unga jordbrukare: Utveckling 
av antalet nya jordbrukare 

R.30 Generationsskifte: Antal unga jordbrukare som startar 
jordbruksföretag med stöd genom den gemensamma 
jordbrukspolitiken 

Kunskapsutbyte 
och information

O.29 Antal jordbrukare som fått 
fortbildning/rådgivning

Särskilda mål inom EU Effektindikatorer Resultatindikatorer

(endast på grundval av interventioner som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken)

Övergripande 
interventionstyper

Outputindikatorer (per intervention)

I.22 Bidra till arbetstillfällen i 
landsbygdsområden: Utveckling av 
sysselsättningsgraden i områden med 
övervägande landsbygd

R.31 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden: Nya 
arbetstillfällen inom projekt som får stöd 

O.30 Antal icke-jordbrukare som fått 
fortbildning/rådgivning

I.23 Bidra till tillväxt i 
landsbygdsområden: Utveckling av BNP 
per capita i områden med övervägande 
landsbygd

R.32 Utveckla bioekonomin på landsbygden: Antal 
bioekonomiföretag som utvecklats med stöd

Horisontella 
indikatorer

O.31 Antal ha brukade med miljövänliga 
metoder (samlingsindikator för fysisk 
areal som omfattas av villkor, 
miljösystem, miljö- och klimatvänligt 
jordbruk, skogsbruksåtgärder, ekologiskt 
jordbruk)

Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet, 
jämställdhet, lokal utveckling 
och affärsutveckling i 
landsbygdsområden, även i 
områden med naturliga 
begränsningar, inbegripet 
hållbar bioekonomi, cirkulär 
ekonomi och hållbart 
jordbruk och skogsbruk, för 
att åstadkomma social och 
territoriell sammanhållning

1.24 Rättvisare gemensam 
jordbrukspolitik: Förbättra fördelningen 
av stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken 

R.33 Digitalisering av ekonomin på landsbygden: 
Befolkningen på landsbygden omfattas av en strategi som rör 
smarta byar och som får stöd

O.32 Antal ha som omfattas av villkor 
(uppdelat per god jordbruks- och 
miljöpraxis)
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I.25 Främja landsbygdens delaktighet: 
Utveckling av fattigdomsindex för 
landsbygden

R.34 Sammanlänkning av landsbygden i Europa: Andel av 
befolkningen på landsbygden som får ta del av förbättrade 
tjänster och bättre infrastruktur genom stöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Sektorsspecifika 
program

O.33 Antal producentorganisationer som 
startar operativa fonder/program 

R.35 Främja social delaktighet: Antal personer från 
minoriteter och/eller utsatta grupper som får ta del av projekt 
som rör social delaktighet och som får stöd

O.34 Antal informations- och 
säljfrämjande åtgärder, samt 
marknadsövervakning 

I.26 Minska användningen av 
antibiotika inom jordbruket: 
försäljning/användning för 
livsmedelsproducerande djur

I.26a Hållbar användning av 
veterinärmedicinska läkemedel för 
boskap: Försäljning och användning 
av veterinärmedicinska läkemedel för 
livsmedelsproducerande djur 

R.36 Begränsa användningen av antibiotika: Andel 
djurenheter som berörs av åtgärder som får stöd för att 
begränsa användningen av antibiotika (förebygga/minska)

R.36a Hållbar användning av veterinärmedicinska 
läkemedel: Andel boskap som påverkas av åtgärder som 
får stöd, för att begränsa användningen av 
veterinärmedicinska läkemedel (förebyggande/minskning) 
i syfte att minska riskerna med och de negativa effekterna 
av dessa läkemedel

O.35 Antal åtgärder för 
bevarande/förbättringar för biodling

Se till att unionens jordbruk 
bättre tillmötesgår på 
samhällets krav på livsmedel 
och hälsa, inbegripet säkra, 
näringsrika och hållbara 
livsmedel, jordbruk med liten 
användning av insatsvaror, 
ekologiskt jordbruk, minskat 
matsvinn, åtgärder mot 
antimikrobiell resistens samt 
bättre djurskydd
 

I.27 Hållbar och minskad användning 
av bekämpningsmedel: Minska risker, 
användning och effekter av 
bekämpningsmedel**

R.37 Hållbar användning av bekämpningsmedel: Andel 
jordbruksmark som berörs av särskilda åtgärder som får stöd 
och leder till hållbar användning av bekämpningsmedel för att 
minska risker och effekter från bekämpningsmedel



AM\1215834SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

1.28 Tillmötesgå konsumenternas 
efterfrågan på kvalitativa livsmedel: 
Värdet på produktion inom ramen för 
EU:s kvalitetsordningar (inkl. 
ekologiskt) 

I.28a Minska bristande efterlevnad av 
gällande djurskyddslagstiftning 
(rådets förordning nr 1099/2009, 
rådets direktiv 2007/43/EG, rådets 
direktiv 1999/74/EG)

I.28b Minska djurtätheten per art per 
hektar på gårdsnivå i medlemsstaten

R.38 Förbättra djurs välbefinnande: Andel djurenheter som 
berörs av insatser som får stöd för att förbättra djurs 
välbefinnande

 * De flesta effektindikatorerna samlas redan in via andra kanaler 
(europeisk statistik, JRC, EEA) och används inom ramen för annan EU-
lagstiftning eller mål för hållbar utveckling. Uppgifterna samlas inte alltid 
in varje år och det kan uppstå 2-3 års eftersläpning. ** Direktivet om 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

* Riktmärken för resultat. Uppgifter lämnas in årligen av 
medlemsstaterna för bevakning av framstegen mot de mål 
som de har fastställt i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

* Uppgifter för deras deklarerade utgifter lämnas in årligen.

** Stöd till operativa grupper inom EIP omfattas av 
bestämmelserna om samarbete.


