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15.10.2020 A8-0200/806

Ändringsförslag 806
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
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Särskilda mål Artikel 6 Särskilda mål

1. De allmänna målen ska nås genom 
följande särskilda mål:

1. De allmänna målen ska nås genom 
följande särskilda mål:

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

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

(b) Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, med ett större 
fokus på forskning, teknik och 
digitalisering.

(b) Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, med ett större 
fokus på forskning, teknik och 
digitalisering.

(c) Förbättra jordbrukarnas position 
i värdekedjan.

(c) Förbättra jordbrukarnas position 
i värdekedjan.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt till 
hållbar energi.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, särskilt 
genom att minska utsläppen av 
växthusgaser från jordbruks- och 
livsmedelssektorn, inbegripet genom 
koldioxidbindning i marken, 
i överensstämmelse med Parisavtalet.

(e) Främja hållbar utveckling och 
effektiv förvaltning av naturresurser som 
vatten, mark och luft.

(e) Bidra till att skydda och förbättra 
luft- och vattenkvaliteten, samtidigt som 
man minskar användningen av 
bekämpningsmedel och antibiotika, och 
främja en mer hållbar vattenanvändning 
och skydd och förbättring av jordmånen.

(f) Bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden, stärka ekosystemtjänster 
samt bevara livsmiljöer och landskap.

(f) Stärka ekosystemtjänster, även på 
landsbygden, och bromsa och vända 
utvecklingen när det gäller förlusten av 
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biologisk mångfald, även pollinatörer. 
Bidra till att skydda, bevara och förbättra 
livsmiljöer, system för jordbruk med högt 
naturvärde, arter och landskap.

(g) Locka unga jordbrukare och 
underlätta affärsutveckling 
i landsbygdsområden.

(g) Locka unga jordbrukare och 
underlätta affärsutveckling 
i landsbygdsområden.

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling 
i landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h) 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.

(i) Se till att EU:s jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och 
hållbara livsmedel, matsvinn samt 
djurskydd.

(i) Se till att unionens jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och 
hållbart producerade livsmedel, jordbruk 
med liten användning av insatsvaror, 
ekologiskt jordbruk, minskat matsvinn, 
åtgärder mot antimikrobiell resistens och 
bättre djurskydd.

2. Medlemsstaterna ska vid 
förverkligandet av de särskilda målen se 
till att stödet inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och ger 
resultat.

2. Medlemsstaterna ska vid 
förverkligandet av de särskilda målen se 
till att stödet inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och ger 
resultat.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Ändringsförslag 807
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
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 målet att 
bevara, skydda och förbättra miljöns 
kvalitet 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, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskminskning och 
riskförebyggande främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
särskilda mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Interventionerna ska 
planeras och genomföras i enlighet med 
principen om en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i 
EUF-fördraget. Kommissionen ska 
kontrollera att strategin drivs konsekvent, 
i överensstämmelse med det förfarande 
som beskrivs i avdelning V kapitel III.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Ändringsförslag 808
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
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Överensstämmelse med Parisavtalet

1. Målen för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
eftersträvas i enlighet med Parisavtalet 
och i syfte att nå de övergripande mål som 
anges i avtalet och de åtaganden som 
beskrivs i unionens och medlemsstaternas 
nationellt fastställda bidrag.
2. Den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska ha som mål att minska utsläppen av 
växthusgaser från jordbruks- och 
livsmedelssektorn i unionen med 30 % 
fram till 2027.
3. Medlemsstaterna ska se till att de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
överensstämmer med redan etablerade 
långsiktiga nationella mål som anges 
i eller följer av de lagstiftningsakter som 
avses i bilaga XI och med de mål som 
anges i punkt 2 i denna artikel.
4. Kommissionen ska innan den 
godkänner strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
säkerställa att de samlade målen och 
åtgärderna i alla de strategiska planerna 
tillsammans gör det möjligt att uppnå de 
klimatmål som avses i denna artikel.
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5. För att bibehålla lika villkor i hela 
unionen måste kommissionen säkerställa 
att de nationella klimatmålen och 
klimatåtgärderna i varje medlemsstat är 
likvärdiga.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Ändringsförslag 809
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
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Den gemensamma jordbrukspolitikens 

globala dimension
1. I enlighet med artikel 208 i 
EUF-fördraget ska 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.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i så stor 
utsträckning som möjligt bidrar till att 
målen i såväl Parisavtalet som i 
2030-agendan för hållbar utveckling, 
framför allt mål 2, 10, 12 och 13, uppnås 
i tid. Interventioner inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
därför
(i) bidra till att utveckla ett diversifierat 
och hållbart jordbruk och 
motståndskraftiga agroekologiska 
metoder, både i unionen och 
i partnerländer,
(ii) bidra till att bevara den genetiska 
mångfalden hos utsäde, odlade växter, 
produktionsdjur och domesticerade djur 
och deras besläktade vilda arter i unionen 
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och i partnerländer,
(iii) bidra till att ta vara på potentialen 
hos småbrukare, små jordbruksföretag, 
särskilt kvinnliga jordbrukare, och 
urbefolkningar som är aktiva i 
jordbruksproduktion och boskapsskötare, 
både i unionen och i partnerländer,
(iv) bidra till utvecklingen av lokala 
livsmedelssystem och inhemska och 
regionala marknader, både i unionen och 
i partnerländer, i syfte att minimera 
importberoendet och förkorta 
livsmedelskedjorna,
(v) avskaffa handelsmetoder som 
snedvrider den globala handeln på 
jordbruksmarknaderna,
(vi) bidra till en fullständig integrering av 
åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar,
(vii) respektera principen om ”klimatet 
först, handeln sedan”.
3. Den gemensamma jordbrukspolitikens 
överensstämmelse med en konsekvent 
politik för utveckling ska bedömas 
regelbundet, bland annat med hjälp av 
uppgifter från den 
övervakningsmekanism som fastställs 
i artikel 119a. Kommissionen ska 
rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om resultaten av 
bedömningen och unionens politiska 
respons.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Ändringsförslag 810
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
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 Princip och 
tillämpningsområde

Artikel 11 Princip och 
tillämpningsområde

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett system 
med villkor, enligt vilket administrativa 
sanktioner ska åläggas stödmottagare som 
tar emot direktstöd enligt kapitel II i denna 
avdelning eller årliga bidrag enligt 
artiklarna 65, 66 och 67 och som inte 
uppfyller de föreskrivna 
verksamhetskraven enligt unionsrätten och 
de normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga III, med 
avseende på följande specifika områden:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett system 
med villkor, enligt vilket stödmottagare 
som tar emot direktstöd enligt kapitel II 
och III i denna avdelning eller årliga 
bidrag enligt artiklarna 65, 66 och 67 ska 
åläggas administrativa sanktioner om de, 
där så är tillämpligt, inte uppfyller de 
föreskrivna verksamhetskraven enligt 
unionsrätten och de normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som förtecknas i bilaga III, som fastställs i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, med 
avseende på följande specifika områden:

(a) Klimatet och miljön. (a) Klimatet och miljön, däribland 
vatten, luft, jord, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.

(b) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd. (b) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd.

(c) Djurskydd. (c) Djurskydd.

2. Reglerna för de administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska följa de krav som 
anges i avdelning IV kapitel IV 
i förordning (EU) [HZR].

2. Reglerna för ett verksamt och 
avskräckande system med administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska följa de krav som 
anges i avdelning IV kapitel IV 
i förordning (EU) [HZR].
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3. De rättsakter som anges i bilaga III 
när det gäller de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
version som är tillämplig och i fråga om 
direktiv på det sätt som de har genomförts 
av medlemsstaterna.

3. De rättsakter som anges i bilaga III 
när det gäller de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
version som är tillämplig och i fråga om 
direktiv på det sätt som de har genomförts 
av medlemsstaterna.

4. I detta avsnitt avses med 
föreskrivna verksamhetskrav vart och ett 
av de föreskrivna verksamhetskrav enligt 
unionsrätten som anges i bilaga III, i en 
given rättsakt, och som i sak skiljer sig från 
alla andra krav i samma akt.

4. I detta avsnitt avses med 
föreskrivna verksamhetskrav vart och ett 
av de föreskrivna verksamhetskrav enligt 
unionsrätten som anges i bilaga III, i en 
given rättsakt, och som i sak skiljer sig från 
alla andra krav i samma akt.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Ändringsförslag 811
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
Avdelning III – Kapitel I – Avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekologiskt jordbruk
Artikel 13a
Ekologiskt jordbruk
Ekologiskt jordbruk, så som det definieras 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/8481a, är ett 
certifierat jordbrukssystem som kan bidra 
till många särskilda mål i den 
gemensamma jordbrukspolitiken så som 
de fastställs i artikel 6.1 i denna 
förordning. Mot bakgrund av fördelarna 
med ekologiskt jordbruk och även 
efterfrågan på ekologiska produkter, som 
ökar snabbare än produktionen, ska 
medlemsstaterna bedöma hur mycket stöd 
som behövs för jordbruksmark som 
förvaltas enligt ekologisk certifiering. 
Medlemsstaterna ska i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inkludera en analys av 
den ekologiska sektorns produktion, av 
den förväntade efterfrågan, och av dess 
potential att uppfylla målen i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och ska 
sätta upp mål för att såväl öka andelen 
ekologiskt förvaltad jordbruksmark som 
utveckla hela den ekologiska 
leveranskedjan. På basis av denna 
bedömning ska medlemsstaterna fastställa 
den lämpliga nivån på stöd till 
omställning till och bibehållande av 
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ekologiskt jordbruk, antingen genom 
landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt 
artikel 65 eller genom miljösystem enligt 
artikel 28, eller genom en kombination av 
båda, och ska säkerställa att 
budgetanslagen är i linje med den 
förväntade ökningen av ekologisk 
produktion.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/848 av den 
30 maj 2018 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

Or. en

(Avdelning 3 – kapitel 1 – avsnitt 3a (nytt) – artikel 13a (ny))
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15.10.2020 A8-0200/812

Ändringsförslag 812
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
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Följande kategorier stödmottagare är inte 
berättigade till inkomststöd genom EGFJ:
(a) Nationella eller regionala politiker 
eller statstjänstemän med direkt eller 
indirekt ansvar för planering, förvaltning 
eller översyn av utbetalningen av bidrag 
från den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
(b) Anhöriga till de personer som avses 
i led a.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Ändringsförslag 813
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
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 Allmänna regler Artikel 17 Allmänna regler

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
(nedan kallat grundläggande inkomststöd) 
i enlighet med de villkor som anges i detta 
underavsnitt och som specificeras närmare 
i deras strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
(nedan kallat grundläggande inkomststöd) 
i enlighet med de villkor som anges i detta 
underavsnitt och som specificeras närmare 
i deras strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
grundläggande inkomststöd i form av ett 
årligt frikopplat stöd per stödberättigande 
hektar.

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
grundläggande inkomststöd i form av ett 
årligt frikopplat stöd per stödberättigande 
hektar.

3. Utan att det påverkar artiklarna 19–
24 ska det grundläggande inkomststödet 
beviljas för varje stödberättigande hektar 
som deklareras av en riktig jordbrukare.

3. Utan att det påverkar artiklarna 19–
24 ska det grundläggande inkomststödet 
beviljas för varje stödberättigande hektar 
som deklareras av en riktig jordbrukare.

3a. Det stöd som fastställs i detta 
underavsnitt får under inga 
omständigheter gynna produktionssystem 
med negativ inverkan på miljön eller på 
tredjeländer, eller hindra efterlevnaden av 
de lagstiftningsakter som avses i bilaga 
XI.
3b. Stödet enligt detta underavsnitt ska 
inte användas för att finansiera 
verksamhet med koncentrerad utfodring.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Ändringsförslag 814
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
Artikel 22 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I de fall som avses i leden a och b 
får medlemsstaterna prioritera kvinnor 
för att uppnå det mål som avses i 
artikel 6.1 h.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Ändringsförslag 815
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
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en medlemsstat föreslår 
frivilligt kopplat stöd i sin strategiska plan 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, i enlighet med vad 
som avses i artikel 106, ska kommissionen 
säkerställa att
(a) stödet är förenligt med principen om 
att inte göra någon skada,
(b) det finns klara miljömässiga eller 
sociala behov eller fördelar som kan 
motiveras med empiriska, kvantifierbara 
och oberoende kontrollerbara bevis,
(c) stödet används för att tillgodose 
unionens behov av livsmedelstrygghet och 
att det inte snedvrider den inre 
marknaden eller internationella 
marknader,
(d) beviljandet av det kopplade 
inkomststödet inte leder till resultat 
i handelshänseende som inverkar negativt 
på investeringarna, produktionen och 
utvecklingen av bearbetningen inom den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn 
i utvecklingsländer som är partnerländer,
(e) frivilligt kopplat stöd inte beviljas för 
marknader som är i kris på grund av 
överproduktion eller överutbud,
(f) stöd till animalieproduktion endast får 
beviljas för låg djurtäthet inom gränserna 
för den ekologiska belastningsförmågan 
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i de berörda avrinningsområdena i 
enlighet med direktiv 2000/60/EG och att 
stödet är kopplat till tillräckliga foder- 
eller betesarealer, som ska skötas utan 
yttre insatsvaror.
När villkor i leden a–f är uppfyllda får 
kommissionen godkänna eller, 
i samarbete med den berörda 
medlemsstaten, såsom beskrivs i 
artiklarna 115 och 116 i denna 
förordning, justera de variabler som 
medlemsstaten föreslår.

Or. en


