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14.10.2020 A8-0200/786

Ändringsförslag 786
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Ramverket med normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
syftar till att bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
hantering av vattenproblem, skydd och 
förbättring av mark samt av den biologiska 
mångfalden. Ramen måste anpassas för att 
särskilt beakta de metoder som fastställts 
fram till 2020 inom ramen för 
miljöanpassning av direktstöden, 
begränsning av klimatförändringar och 
behovet av att öka jordbrukens hållbarhet, 
och i synnerhet näringsämneshushållning. 
Det noteras att varje norm för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
bidrar till flera mål. För att genomföra 
denna ram bör medlemsstaterna fastställa 
en nationell standard för var och en av de 
normer som fastställts på unionsnivå, och 
därvid beakta de särskilda förhållandena i 
det berörda området, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur. Medlemsstaterna får 
dessutom också fastställa andra nationella 
standarder för de huvudsakliga mål som 
fastställs i bilaga III i syfte att förbättra 
miljö- och klimatresultaten för ramen för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. I syfte att stödja 
jordbruksföretagens odlingsutfall och 

(22) Ramverket med normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
syftar till att bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
hantering av vattenproblem, skydd och 
förbättring av mark samt av den biologiska 
mångfalden. Ramen måste anpassas för att 
särskilt beakta de metoder som fastställts 
fram till 2020 inom ramen för 
miljöanpassning av direktstöden, 
begränsning av klimatförändringar och 
behovet av att öka jordbrukens hållbarhet, 
och i synnerhet näringsämneshushållning 
och en minskning av kemiska insatsvaror. 
Det noteras att varje norm för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
bidrar till flera mål. För att genomföra 
denna ram bör medlemsstaterna fastställa 
en nationell standard för var och en av de 
normer som fastställts på unionsnivå, och 
därvid beakta de särskilda förhållandena i 
det berörda området, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur. Medlemsstaterna får 
dessutom också fastställa andra nationella 
standarder för de huvudsakliga mål som 
fastställs i bilaga III i syfte att förbättra 
miljö- och klimatresultaten för ramen för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. I syfte att stödja 
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miljöprestationer kommer gödslingsplaner 
att fastställas med hjälp av ett särskilt 
elektroniskt verktyg, ett verktyg för 
hantering av näringsämnen för ett hållbart 
jordbruk, som medlemsstaterna ska ställa 
till de enskilda jordbrukarnas förfogande, 
som en del av ramen för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden. Verktyget bör 
tillhandahålla beslutsstöd för 
jordbruksföretaget, exempelvis 
minimifunktioner för hantering av 
näringsämnen. Omfattande interoperabilitet 
och modularitet bör också göra det möjligt 
att lägga till andra elektroniska 
tillämpningar för jordbruksföretag och e-
förvaltning. I syfte att säkerställa lika 
spelregler mellan jordbrukare och över hela 
EU kan kommissionen ge stöd till 
medlemsstaterna vid utformningen av 
verktyget samt för de tjänster för 
bearbetning och lagring av uppgifter som 
krävs.

jordbruksföretagens odlingsutfall och 
miljöprestationer kommer planer för 
hantering av näringsämnen och 
minskning av insatsvaror att fastställas 
med hjälp av ett särskilt elektroniskt 
verktyg, ett verktyg för hantering av 
näringsämnen för ett hållbart jordbruk, som 
medlemsstaterna ska ställa till de enskilda 
jordbrukarnas förfogande, som en del av 
ramen för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Vid användningen av 
en plan för hantering av näringsämnen 
bör man ta hänsyn till jordbruksföretagets 
storlek och odlingsintensitet. Verktyget 
bör tillhandahålla beslutsstöd för 
jordbruksföretaget, exempelvis 
minimifunktioner för hantering av 
näringsämnen och minskade insatsvaror, 
samt förbättra jordkvaliteten. Omfattande 
interoperabilitet och modularitet bör också 
göra det möjligt att lägga till andra 
elektroniska tillämpningar för 
jordbruksföretag och e-förvaltning. I syfte 
att säkerställa lika spelregler mellan 
jordbrukare och över hela EU kan 
kommissionen ge stöd till medlemsstaterna 
vid utformningen av verktyget samt för de 
tjänster för bearbetning och lagring av 
uppgifter som krävs.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/787

Ändringsförslag 787
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Plastprodukter för jordbruket 
svarar för endast några få procent av den 
totala mängd plast som används och det 
plastavfall som genereras, men deras 
användning är geografiskt koncentrerad. 
Kategorier av plastprodukter för 
jordbruket har dessutom en mycket 
homogen sammansättning, vilket gör 
avfallsströmmen mycket värdefull för 
återvinnaren. Problemet med plastavfall 
från jordbruk bör hanteras i förslaget till 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och kommissionen bör 
vid behov införa en ny GAEC-norm för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden för plastavfall som en 
ny del av förbättrade villkor på medellång 
sikt, senast 2023. Enligt de nya 
tvärvillkoren skulle jordbrukarna åläggas 
att använda ett auktoriserat 
avfallshanteringsföretag för insamling 
och materialåtervinning av plast, och att 
kunna belägga att plastavfallet har 
hanterats på ett korrekt sätt.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/788

Ändringsförslag 788
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Föreskrivna verksamhetskrav måste 
genomföras fullt ut av medlemsstaterna så 
att de kan integreras i jordbruksföretagens 
drift och säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna. För att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av reglerna om 
villkor när det gäller att förbättra politikens 
hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav 
omfatta den viktigaste unionslagstiftningen 
om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd vars genomförande på 
nationell nivå förutsätter konkreta 
skyldigheter för enskilda jordbrukare, 
inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 
92/43/EEG11 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets 
direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp 
det gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet och rådet i den form 
som bifogats Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/201314 
ingår de relevanta bestämmelserna ur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG15 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG16 som 
föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, 
och förteckningen över normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
anpassas i enlighet med detta.

(23) Föreskrivna verksamhetskrav måste 
genomföras fullt ut av medlemsstaterna så 
att de kan integreras i jordbruksföretagens 
drift och säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna. För att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av reglerna om 
villkor när det gäller att förbättra politikens 
hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav 
omfatta den viktigaste unionslagstiftningen 
om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd vars genomförande på 
nationell nivå förutsätter konkreta 
skyldigheter för enskilda jordbrukare, 
inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 
92/43/EEG11 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets 
direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp 
det gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet och rådet i den form 
som bifogats Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/201314 
ingår de relevanta bestämmelserna ur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG15 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG16 som 
föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, 
samt enligt direktiv [Europaparlamentets 
och rådets direktiv XXX om minskning av 
vissa plastprodukters inverkan på miljön] 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/616a och 
förteckningen över normer för god 



AM\1215859SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
anpassas i enlighet med detta.

_________________ _________________
11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 
december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) 
nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT 
L 347, 20.12.2013, s. 549).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 
december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) 
nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT 
L 347, 20.12.2013, s. 549).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 71).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 71).
16a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/6 av den 11 
december 2018 om veterinärmedicinska 
läkemedel och om upphävande av direktiv 
2001/82/EG (EUT L 4, 7.1.2019, s. 43).

Or. en



AM\1215859SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A8-0200/789

Ändringsförslag 789
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 

(24) Medlemsstaterna bör införa och 
säkerställa tillgången till 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat och djurskydd), 
å andra sidan. Förteckningen över dessa 
senare omfattar normer som gäller för eller 
är nödvändiga för jordbrukare och andra 
GJP-bidragsmottagare och som fastställs i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, liksom 
sådana som härrör från lagstiftningen om 
vatten, hållbar användning av 
bekämpningsmedel, liksom initiativ för att 
bekämpa antimikrobiell resistens, för 
hanteringen av risker och för främjande av 
hållbar hantering av näringsämnen och 
minskad användning av insatsvaror. För 
att främja rådgivningens kvalitet och 
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så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Ändringsförslag 790
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att säkerställa att alla 
unionens jordbrukare tillhandahålls 
högkvalitativ rådgivning bör 
kommissionen fastställa 
minimistandarder för 
jordbruksrådgivningstjänster med 
avseende på kvaliteten och den 
territoriella omfattningen av de råd som 
ges. Innan denna förordning träder i kraft 
bör kommissionen i kvalitetskontrollsyfte 
ackreditera alla 
jordbruksrådgivningstjänster. I de fall där 
kommissionen drar slutsatsen att en 
jordbruksrådgivningstjänst inte uppfyller 
minimistandarderna bör den skriftligen 
meddela den berörda medlemsstaten och 
begära att den vidtar korrigerande 
åtgärder.

Or. en



AM\1215859SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A8-0200/791

Ändringsförslag 791
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Det ekologiska jordbruket 
utvecklas i många europeiska länder och 
har en bevisad historia av att leverera 
kollektiva nyttigheter, bevara 
ekosystemtjänster och naturresurser, 
minska mängden insatsvaror, locka unga 
jordbrukare, särskilt kvinnor, skapa 
arbetstillfällen, experimentera med nya 
företagsmodeller, bemöta samhällsbehov 
och ge nytt liv åt landsbygdsområden. 
Ändå fortsätter efterfrågan på ekologiska 
produkter att öka snabbare än 
produktionstillväxten. Medlemsstaterna 
bör säkerställa att deras strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegriper mål för en 
större andel jordbruksmark under 
ekologisk förvaltning, för att tillgodose 
den ökande efterfrågan på ekologiska 
produkter, och utveckla hela den 
ekologiska försörjningskedjan. 
Medlemsstaterna får finansiera 
omställning till och underhåll av 
ekologiska jordbruk genom 
landsbygdsutvecklingsåtgärder eller 
miljösystem, eller genom en kombination 
av båda, och bör säkerställa att 
budgetanslagen motsvarar den förväntade 
tillväxten i den ekologiska produktionen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Ändringsförslag 792
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa att 
medlemsstaterna ökar sina miljömässiga 
resultat genom att respektera de lokala 
behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. 
Medlemsstaterna bör inom ramen för 
direktstöd i den strategiska planen för 
jordbrukspolitiken inrätta frivilliga 
miljösystem för jordbrukare, som bör vara 
helt samordnade med de andra berörda 
interventionerna. Medlemsstaterna kan 
definiera dem antingen som en utbetalning 
för att uppmuntra och ersätta 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter 
genom jordbruksmetoder som gynnar 
miljön och klimatet, eller som en 
kompensation för införandet av sådana 
metoder. I båda fallen bör systemen syfta 
till att förbättra den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och 
klimatprestationer och bör följaktligen gå 
utöver de obligatoriska krav som redan 
föreskrivs enligt systemet med villkor. 
Medlemsstaterna får besluta att inrätta 
miljösystem för jordbruksmetoder såsom 
förbättrad hantering av permanent 
betesmark och landskapselement eller 
ekologiskt jordbruk. Sådana system kan 
också omfatta ”stödordningar på basnivå”, 
som kan vara en förutsättning för mer 
ambitiösa åtaganden för 
landsbygdsutveckling.

(31) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa att 
medlemsstaterna ökar sina miljömässiga 
resultat genom att respektera de lokala 
behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. 
Medlemsstaterna bör inom ramen för 
direktstöd i den strategiska planen för 
jordbrukspolitiken, på grundval av en 
förteckning från kommissionen över 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön, inrätta frivilliga 
miljösystem för jordbrukare, som bör vara 
helt samordnade med de andra berörda 
interventionerna. Medlemsstaterna kan 
definiera dem antingen som en utbetalning 
för att uppmuntra och ersätta 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter 
genom jordbruksmetoder som gynnar 
miljön och klimatet, eller som en 
kompensation för införandet av sådana 
metoder. I båda fallen bör systemen syfta 
till att förbättra den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och 
klimatprestationer och bör följaktligen gå 
utöver de obligatoriska krav som redan 
föreskrivs enligt systemet med villkor. 
Medlemsstaterna bör avsätta en viss 
procentandel av sitt anslag för direktstöd 
till miljösystemen. Medlemsstaterna får 
besluta att inrätta miljösystem för 
jordbruksmetoder såsom förbättrad 
hantering av permanent betesmark och 
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miljöcertifiering eller ekologiskt jordbruk. 
Sådana system kan också omfatta 
”stödordningar på basnivå”, som kan vara 
en förutsättning för mer ambitiösa 
åtaganden för landsbygdsutveckling.
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14.10.2020 A8-0200/793

Ändringsförslag 793
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För interventioner för 
landsbygdsutveckling definieras principer 
på unionsnivå, med beaktande av bland 
annat de grundläggande kraven för 
medlemsstaterna att tillämpa 
urvalskriterier. Medlemsstaterna bör ha 
stort utrymme för skönsmässig bedömning 
så att de kan definiera specifika villkor i 
enlighet med sina behov. 
Interventionstyperna för 
landsbygdsutveckling inbegriper bidrag för 
miljö-, klimat- och andra åtaganden som 
medlemsstaterna bör främja inom sina 
respektive territorier, i enlighet med deras 
specifika nationella, regionala eller lokala 
behov. Medlemsstaterna bör bevilja stöd 
till jordbrukare och andra markförvaltare 
som på frivillig basis gör 
förvaltningsåtaganden som bidrar till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt till skydd och 
förbättring av miljön, inklusive 
vattenkvalitet och vattenkvantitet, 
luftkvalitet, mark, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, inklusive frivilliga 
åtaganden i Natura 2000 och stöd för den 
genetiska mångfalden. Stöd inom ramen 
för bidrag för förvaltningsåtaganden får 
också beviljas i form av lokala, integrerade 
eller kooperativa strategier och 
resultatbaserade interventioner.

(37) För interventioner för 
landsbygdsutveckling definieras principer 
på unionsnivå, med beaktande av bland 
annat de grundläggande kraven för 
medlemsstaterna att tillämpa 
urvalskriterier. Medlemsstaterna bör ha 
stort utrymme för skönsmässig bedömning 
så att de kan definiera specifika villkor i 
enlighet med sina behov. 
Interventionstyperna för 
landsbygdsutveckling inbegriper bidrag för 
miljö-, klimat- och andra åtaganden som 
medlemsstaterna bör främja inom sina 
respektive territorier, i enlighet med deras 
specifika nationella, regionala eller lokala 
behov. Medlemsstaterna bör bevilja stöd 
till jordbrukare och andra markförvaltare 
som på frivillig basis gör 
förvaltningsåtaganden som bidrar till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt till skydd och 
förbättring av miljön, inklusive 
vattenkvalitet och vattenkvantitet, 
luftkvalitet, mark, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, inklusive frivilliga 
åtaganden i Natura 2000, områden med 
högt naturvärde och stöd för den genetiska 
mångfalden. Stöd inom ramen för bidrag 
för förvaltningsåtaganden får också 
beviljas i form av lokala, integrerade eller 
kooperativa strategier och resultatbaserade 
interventioner.
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14.10.2020 A8-0200/794

Ändringsförslag 794
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Stöd för förvaltningsåtaganden kan 
inbegripa premier för ekologiskt jordbruk 
för underhåll av och omställning till 
ekologisk mark, betalningar för andra 
interventionstyper som främjar 
miljövänliga produktionssystem, såsom 
agroekologi, bevarande jordbruk och 
integrerad produktion, tjänster för miljö- 
och klimatvänligt skogsbruk samt 
skogsskydd, premier för skogar och 
inrättande av system för trädjordbruk, 
djurskydd, bevarande, hållbar användning 
och utveckling av genetiska resurser. 
Medlemsstaterna får utarbeta andra system 
enligt denna interventionstyp, på grundval 
av de egna behoven. Denna typ av stöd bör 
endast täcka extra kostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
går utöver de grundläggande obligatoriska 
normer och krav som fastställs i 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
samt de villkor som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Åtaganden relaterade 
till denna interventionstyp kan ingås för en 
i förväg fastställd årlig eller flerårig 
tidsfrist och kan löpa längre än i sju år i 
vederbörligen motiverade fall.

(38) Stöd för förvaltningsåtaganden kan 
inbegripa premier för ekologiskt jordbruk 
för underhåll av och omställning till 
ekologisk mark, betalningar för andra 
interventionstyper som främjar 
miljövänliga produktionssystem, såsom 
jordbruk med höga naturvärden, 
agroekologi, integrerad produktion samt 
digitalt jordbruk och precisionsjordbruk 
med gynnsam inverkan på miljön, tjänster 
för miljö- och klimatvänligt skogsbruk 
samt skogsskydd, premier för skogar och 
inrättande av system för trädjordbruk, 
djurs välbefinnande och hälsa, bevarande, 
hållbar användning och utveckling av 
genetiska resurser och biologisk mångfald. 
Medlemsstaterna får utarbeta andra system 
enligt denna interventionstyp, på grundval 
av de egna behoven. Denna typ av stöd bör 
endast täcka extra kostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
går utöver de grundläggande obligatoriska 
normer och krav som fastställs i 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
samt de villkor som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Åtaganden relaterade 
till denna interventionstyp kan ingås för en 
i förväg fastställd årlig eller flerårig 
tidsfrist och kan löpa längre än i sju år i 
vederbörligen motiverade fall.
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14.10.2020 A8-0200/795

Ändringsförslag 795
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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