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15.10.2020 A8-0200/819

Ändringsförslag 819
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 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43 Interventionstyper inom sektorn för 
frukt och grönsaker

43 Interventionstyper inom sektorn för 
frukt och grönsaker

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 42 a–h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 42 a–h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja tre eller flera av 
följande interventionstyper:

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar, 
avfallsreducering och 
produktionsövervakning.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(c) Ekologisk produktion. (c) Ekologisk produktion.

(d) Integrerad produktion. (d) Integrerad produktion, där man 
främjar, utvecklar och använder 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
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miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark och andra naturresurser, 
samtidigt som beroendet av kemikalier 
minskas.

(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

(f) Åtgärder för att skapa och bevara 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden eller bevarar landskapet, bl.a. 
genom att bevara historiska inslag.

(f) Åtgärder för att skapa och bevara 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden eller bevarar landskapet, bl.a. 
genom att bevara historiska inslag.

(g) Åtgärder för att spara energi, öka 
energieffektiviteten och öka användningen 
av förnybar energi.

(g) Åtgärder för att spara energi, öka 
energieffektiviteten och öka användningen 
av förnybar energi.

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare.

(h) Åtgärder för att öka hållbara 
grödors motståndskraft mot skadegörare 
genom att främja principen om integrerat 
växtskydd.

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

(j) Åtgärder för att minska 
avfallsproduktionen och öka 
avfallshanteringen.

(j) Åtgärder för att minska 
avfallsproduktionen och öka 
avfallshanteringen.

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker.

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker.

(l) Åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar, för anpassning till 
klimatförändringar och för att öka 
användningen av förnybar energi.

(l) Åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar, för anpassning till 
klimatförändringar och för att öka 
användningen av förnybar energi.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker och till information om 
hälsofördelarna med konsumtion av frukt 
och grönsaker.

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker och till information om 
hälsofördelarna med konsumtion av frukt 
och grönsaker.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt (o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
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bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

bistånd, särskilt med avseende på 
bibehållen och ökad produktkvalitet, 
förbättrade marknadsvillkor, agroekologi, 
hållbara metoder för 
skadedjursbekämpning, hållbar användning 
av bekämpningsmedel samt anpassning till 
och begränsning av klimatförändringar.

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
bidragande till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna.

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning som 
minskar kemikalieberoendet, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
bidragande till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna.

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 42 i ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 42 i ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(c) Återplantering av fruktträdgårdar 
om detta är nödvändigt efter obligatorisk 
röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl 
på uppmaning av medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(c) Återplantering av fruktträdgårdar 
om detta är nödvändigt efter obligatorisk 
röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl 
på uppmaning av medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål.

(d) Tillbakadragande från marknaden 
för gratisutdelning eller annat ändamål.

(e) Grön skörd som innebär skörd i ett 
visst område av samtliga omogna och 
oavsättbara produkter som inte har skadats 
redan före den gröna skörden, vare sig på 
grund av väderförhållanden eller sjukdom 
eller på annat sätt.

(e) Grön skörd som innebär skörd i ett 
visst område av samtliga omogna och 
oavsättbara produkter som inte har skadats 
redan före den gröna skörden, vare sig på 
grund av väderförhållanden eller sjukdom 
eller på annat sätt.

(f) Obärgad skörd av frukt och 
grönsaker som innebär avbrytande av 

(f) Obärgad skörd av frukt och 
grönsaker som innebär avbrytande av 
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pågående produktionscykel i det berörda 
området, om produkten är välutvecklad och 
av sund, god och marknadsmässig kvalitet, 
undantaget produkter som förstörts genom 
väderförhållanden eller sjukdom.

pågående produktionscykel i det berörda 
området, om produkten är välutvecklad och 
av sund, god och marknadsmässig kvalitet, 
undantaget produkter som förstörts genom 
väderförhållanden eller sjukdom.

(g) Skördeförsäkring som bidrar till att 
trygga producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

(g) Skördeförsäkring som bidrar till att 
trygga producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

(h) Handledning till andra 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) 
nr 1308/2013 eller till enskilda 
producenter.

(h) Handledning till andra 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) 
nr 1308/2013 eller till enskilda 
producenter.

(i) Genomförande och förvaltning av 
tredjeländers växtskyddsprotokoll på 
unionens territorium för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i) Förhandling, genomförande och 
förvaltning av tredjeländers 
växtskyddsprotokoll på unionens 
territorium för att underlätta tillträdet till 
tredjelandsmarknader.

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
genomförande av integrerat växtskydd 
och hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera 
interventionerna som svarar mot de 
interventionstyper som valts i enlighet med 
punkt 1 och 2.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera 
interventionerna som svarar mot de 
interventionstyper som valts i enlighet med 
punkt 1 och 2.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/820

Ändringsförslag 820
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 51 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51 Mål inom vinsektorn 51 Mål inom vinsektorn

Medlemsstaterna ska eftersträva ett eller 
flera av följande mål inom vinsektorn:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva följande 
mål a och ia och ett eller flera av de 
följande målen b–i inom vinsektorn:

(a) Förbättra konkurrenskraften hos 
unionens vinproducenter, inbegripet att 
bidra till förbättring av hållbara 
produktionssystem och minskning av 
miljöpåverkan från unionens vinsektor; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b–f och h.

(a) Förbättra konkurrenskraften hos 
unionens vinproducenter, inbegripet att 
bidra till förbättring av hållbara 
produktionssystem och minskning av 
miljöpåverkan från unionens vinsektor; 
detta omfattar genomförande av 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser, samtidigt som beroendet av 
bekämpningsmedel minskas; dessa mål 
rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b–f och h.

(b) Förbättra resultaten hos unionens 
vinföretag och deras anpassning till 
marknadens krav och förbättra deras 
konkurrenskraft avseende produktion och 
saluföring av vinprodukter, inbegripet 
energibesparing, global energieffektivitet 
och hållbara processer; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a–e, g 
och h.

(b) Förbättra resultaten hos unionens 
vinföretag och deras anpassning till 
marknadens krav och förbättra deras 
långsiktiga konkurrenskraft avseende 
produktion och saluföring av vinprodukter, 
inbegripet energibesparing, global 
energieffektivitet och hållbara processer; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a–e, g och h.

(c) Bidra till att återupprätta balansen 
mellan tillgång och efterfrågan på unionens 

(c) Bidra till att återupprätta balansen 
mellan tillgång och efterfrågan på unionens 
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vinmarknad och därmed förebygga 
marknadskriser; detta mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 a.

vinmarknad och därmed förebygga 
marknadskriser; detta mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 a.

(d) Bidra till att trygga intäkterna för 
unionens vinproducenter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, djur, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp; detta 
mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a.

(d) Bidra till att trygga intäkterna för 
unionens vinproducenter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, djur, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp; detta 
mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a.

(e) Öka säljbarheten och 
konkurrenskraften för unionens 
vinprodukter, särskilt genom att utveckla 
innovativa produkter, processer och 
innovativ teknik och genom att skapa värde 
i något skede av försörjningskedjan, 
inbegripet inslag som avser 
kunskapsöverföring; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c, 
e och i.

(e) Öka säljbarheten och 
konkurrenskraften för unionens 
vinprodukter, särskilt genom att utveckla 
innovativa produkter, processer och 
innovativ teknik och genom att skapa värde 
i något skede av försörjningskedjan, 
inbegripet inslag som avser 
kunskapsöverföring; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c, 
e och i.

(f) Använda biprodukter från 
vinframställning för industriella och 
energirelaterade ändamål för att säkerställa 
vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d och e.

(f) Använda biprodukter och 
restprodukter från vinframställning för 
industriella och energirelaterade ändamål 
för att säkerställa vinkvaliteten och 
samtidigt skydda miljön; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och 
e.

(g) Bidra till att öka konsumenternas 
medvetenhet om ansvarsfull 
vinkonsumtion och om unionens 
kvalitetssystem för vin; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
i.

(g) Bidra till att öka konsumenternas 
medvetenhet om ansvarsfull 
vinkonsumtion; detta mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 b och i.

(h) Öka konkurrenskraften hos 
unionens vinprodukter i tredjeländer; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b och h.
(i) Bidra till att öka producenternas 
motståndskraft mot konjunkturväxlingar; 
detta mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a.

(i) Bidra till att öka producenternas 
motståndskraft mot konjunkturväxlingar; 
detta mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a.

(ia) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar; detta 
mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d.
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15.10.2020 A8-0200/821

Ändringsförslag 821
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 52 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52 Interventionstyper inom vinsektorn 52 Interventionstyper inom vinsektorn

1. För varje mål som valts bland 
målen i artikel 51 i ska medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken välja en 
eller flera av följande interventionstyper:

1. För varje mål som valts bland 
målen i artikel 51 i ska medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken välja en 
eller flera av följande interventionstyper:

(a) Omstrukturering och omställning 
av vinodlingar, inbegripet återplantering av 
vinodlingar om detta är nödvändigt efter 
obligatorisk röjning av hälsoskäl eller 
växtskyddsskäl på uppmaning av 
medlemsstatens behöriga myndighet, men 
undantaget normal förnyelse av uttjänta 
vinodlingar som innebär återplantering av 
samma skifte med samma druvsort enligt 
samma vinodlingsmetod.

(a) Omstrukturering och omställning 
av vinodlingar, inbegripet återplantering av 
vinodlingar om detta är nödvändigt efter 
obligatorisk röjning av hälsoskäl eller 
växtskyddsskäl på uppmaning av 
medlemsstatens behöriga myndighet, men 
undantaget normal förnyelse av uttjänta 
vinodlingar som innebär återplantering av 
samma skifte med samma druvsort enligt 
samma vinodlingsmetod.

(b) Materiella och immateriella 
investeringar i bearbetningsanläggningar 
och infrastruktur för vinframställning samt 
strukturer och verktyg för saluföring.

(b) Materiella och immateriella 
investeringar i bearbetningsanläggningar 
och infrastruktur för vinframställning samt 
strukturer och verktyg för saluföring.

(c) Grön skörd som innebär fullständig 
destruktion eller borttagande av omogna 
druvklasar i syfte att reducera avkastningen 
från det berörda området till noll, och 
undantaget obärgad skörd som innebär att 
säljbara druvor lämnas på vinstockarna vid 
utgången av den normala 
produktionscykeln.

(c) Grön skörd som innebär fullständig 
destruktion eller borttagande av omogna 
druvklasar i syfte att reducera avkastningen 
från det berörda området till noll, och 
undantaget obärgad skörd som innebär att 
säljbara druvor lämnas på vinstockarna vid 
utgången av den normala 
produktionscykeln.

(d) Skördeförsäkring mot förluster 
förorsakade av ogynnsamma 

(d) Skördeförsäkring mot förluster 
förorsakade av ogynnsamma 
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väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

(e) Materiella och immateriella 
investeringar i innovation som utgörs av 
utveckling av innovativa produkter och 
biprodukter från vinframställning, 
processer och innovativ teknik samt andra 
investeringar som skapar värde i något 
skede av försörjningskedjan, inbegripet 
inslag som avser kunskapsöverföring.

(e) Materiella och immateriella 
investeringar i innovation som utgörs av 
utveckling av innovativa produkter och 
biprodukter från vinframställning, 
processer och innovativ teknik samt andra 
investeringar som skapar värde i något 
skede av försörjningskedjan, inbegripet 
inslag som avser kunskapsöverföring.

(f) Destillation av biprodukter från 
vinframställning som har utförts i enlighet 
med begränsningarna i del II avsnitt D i 
bilaga VIII till förordning (EU) nr 
1308/2013.

(f) Destillation av biprodukter från 
vinframställning som har utförts i enlighet 
med begränsningarna i del II avsnitt D i 
bilaga VIII till förordning (EU) nr 
1308/2013.

(g) Informationsåtgärder som utförs i 
medlemsstaterna avseende unionens vin 
och som uppmuntrar till ansvarsfull 
vinkonsumtion eller främjar unionens 
kvalitetssystem för skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning.

(g) Informationsåtgärder som utförs i 
medlemsstaterna avseende unionens vin 
och som uppmuntrar till ansvarsfull 
vinkonsumtion eller främjar unionens 
kvalitetssystem för skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning.

(h) Främjande åtgärder som utförs i 
tredjeländer och som utgörs av en eller 
flera av följande saker:

(h) Främjande åtgärder som utförs i 
tredjeländer och som utgörs av en eller 
flera av följande saker:

i) PR, säljfrämjande åtgärder eller 
reklam, som särskilt betonar fördelarna 
med den höga standarden hos 
unionsprodukterna, särskilt när det gäller 
kvalitet, livsmedelssäkerhet eller miljö.

i) PR, säljfrämjande åtgärder eller 
reklam, som särskilt betonar fördelarna 
med den höga standarden hos 
unionsprodukterna, särskilt när det gäller 
kvalitet, livsmedelssäkerhet eller miljö.

ii) Deltagande i stora internationella 
evenemang, varumässor eller utställningar.

ii) Deltagande i stora internationella 
evenemang, varumässor eller utställningar.

iii) Informationskampanjer, särskilt om 
unionens kvalitetssystem avseende 
skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning och ekologisk 
produktion.

iii) Informationskampanjer, särskilt om 
unionens kvalitetssystem avseende 
skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning och ekologisk 
produktion.

iv) Undersökningar om nya marknader 
som är nödvändiga för att utöka 
avsättningsmöjligheterna.

iv) Undersökningar om nya marknader 
som är nödvändiga för att utöka 
avsättningsmöjligheterna.

v) Utvärderingsstudier av resultaten av 
informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna.

v) Utvärderingsstudier av resultaten av 
informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna.
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vi) Utarbetande av tekniska dokument, 
inbegripet laboratorieprovningar och 
laboratoriebedömningar, avseende 
oenologiska metoder, fytosanitära och 
hygieniska regler samt andra 
tredjelandskrav för import av produkter 
inom vinsektorn för att underlätta tillträdet 
till tredjelandsmarknader.

vi) Utarbetande av tekniska dokument, 
inbegripet laboratorieprovningar och 
laboratoriebedömningar, avseende 
oenologiska metoder, fytosanitära och 
hygieniska regler samt andra 
tredjelandskrav för import av produkter 
inom vinsektorn för att underlätta tillträdet 
till tredjelandsmarknader.

(i) Tillfälligt och gradvis avtagande 
stöd för att täcka de administrativa 
kostnaderna för inrättandet av 
gemensamma fonder.

(i) Tillfälligt och gradvis avtagande 
stöd för att täcka de administrativa 
kostnaderna för inrättandet av 
gemensamma fonder.

(ia) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.
(ib) Ekologiskt jordbruk.
(ic) Andra åtgärder, inbegripet 
åtgärder för att
i) bevara mark och öka markens 
kolinnehåll,
ii) skapa eller bevara livsmiljöer som 
gynnar den biologiska mångfalden eller 
bevarar naturområden, bl.a. genom att 
bevara historiska inslag,
iii) förbättra motståndskraften mot 
skadegörare och vinstockssjukdomar,
iv) minska uppkomsten av avfall och 
förbättra avfallshanteringen.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera sina val av mål 
och interventionstyper inom vinsektorn. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera sina val av mål 
och interventionstyper inom vinsektorn. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

3. Medlemsstaterna ska utöver de krav 
som anges i avdelning V i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange en tidsplan för 
genomförandet av de valda 
interventionstyperna, interventionerna och 
en allmän finansieringsöversikt som visar 
vilka medel som ska sättas in och den 
planerade tilldelningen av medel mellan de 
valda interventionstyperna och mellan 

3. Medlemsstaterna ska utöver de krav 
som anges i avdelning V i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange en tidsplan för 
genomförandet av de valda 
interventionstyperna, interventionerna och 
en allmän finansieringsöversikt som visar 
vilka medel som ska sättas in och den 
planerade tilldelningen av medel mellan de 
valda interventionstyperna och mellan 
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interventionerna i enlighet med de 
tilldelningar som anges i bilaga V.

interventionerna i enlighet med de 
tilldelningar som anges i bilaga V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/822

Ändringsförslag 822
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 54 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

54 Särskilda regler om ekonomiskt 
stöd från unionen till vinsektorn

54 Särskilda regler om ekonomiskt 
stöd från unionen till vinsektorn

1. De berörda medlemsstaterna ska 
säkerställa att det ekonomiska stödet från 
unionen för skördeförsäkring inte 
snedvrider konkurrensen på 
försäkringsmarknaden.

1. De berörda medlemsstaterna ska 
säkerställa att det ekonomiska stödet från 
unionen för skördeförsäkring inte 
snedvrider konkurrensen på 
försäkringsmarknaden.

2. De berörda medlemsstaterna ska 
inrätta ett system som grundar sig på 
objektiva kriterier för att se till att grön 
skörd inte leder till att enskilda 
vinproducenter får ersättning som 
överstiger den gräns som anges i artikel 
53.3.

2. De berörda medlemsstaterna ska 
inrätta ett system som grundar sig på 
objektiva kriterier för att se till att grön 
skörd inte leder till att enskilda 
vinproducenter får ersättning som 
överstiger den gräns som anges i artikel 
53.3.

Beloppet för det ekonomiska stödet från 
unionen för destillation av biprodukter från 
vinframställning ska fastställas per 
volymprocent och hektoliter för den 
producerade alkoholen. Inget ekonomiskt 
stöd från unionen ska betalas för den 
volym alkohol i de biprodukter som ska 
destilleras som överskrider 10 % i 
förhållande till alkoholvolymen i det 
framställda vinet.

Beloppet för det ekonomiska stödet från 
unionen för destillation av biprodukter från 
vinframställning ska fastställas per 
volymprocent och hektoliter för den 
producerade alkoholen. Inget ekonomiskt 
stöd från unionen ska betalas för den 
volym alkohol i de biprodukter som ska 
destilleras som överskrider 10 % i 
förhållande till alkoholvolymen i det 
framställda vinet.

De berörda medlemsstaterna ska 
säkerställa att det ekonomiska stödet från 
unionen för destillation av biprodukter från 
vinframställning betalas ut till destillatörer 
som bearbetar biprodukter från 
vinframställning som levereras för 

De berörda medlemsstaterna ska 
säkerställa att det ekonomiska stödet från 
unionen för destillation av biprodukter från 
vinframställning betalas ut till destillatörer 
som bearbetar biprodukter från 
vinframställning som levereras för 
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destillation till råalkohol med en 
alkoholhalt på minst 92 volymprocent.

destillation till råalkohol med en 
alkoholhalt på minst 92 volymprocent.

Det ekonomiska stödet från unionen ska 
innefatta en klumpsumma för att 
kompensera kostnaderna för insamling av 
biprodukterna från vinframställning. Detta 
belopp ska överföras från destillatören till 
producenten, om dessa kostnader bärs av 
producenten.

Det ekonomiska stödet från unionen ska 
innefatta en klumpsumma för att 
kompensera kostnaderna för insamling av 
biprodukterna från vinframställning. Detta 
belopp ska överföras från destillatören till 
producenten, om dessa kostnader bärs av 
producenten.

De berörda medlemsstaterna ska 
säkerställa att den alkohol som framställs 
genom den destillation av biprodukter från 
vinframställning som avses i artikel 52.1 f 
för vilken ekonomiskt stöd från unionen 
har beviljats används uteslutande för 
industriella eller energirelaterade ändamål 
som inte snedvrider konkurrensen.

De berörda medlemsstaterna ska 
säkerställa att den alkohol som framställs 
genom den destillation av biprodukter från 
vinframställning som avses i artikel 52.1 f 
för vilken ekonomiskt stöd från unionen 
har beviljats används uteslutande för 
industriella eller energirelaterade ändamål 
som inte snedvrider konkurrensen.

4. De berörda medlemsstaterna ska i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställa 
en minsta procentandel av utgifter för 
åtgärder som syftar till skydd av miljön, 
anpassning till klimatförändringar, 
förbättrad hållbarhet i produktionssystem 
och produktionsprocesser, minskad 
miljöpåverkan från unionens vinsektor, 
energibesparingar och förbättrad global 
energieffektivitet inom vinsektorn.

4. De berörda medlemsstaterna ska i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställa 
en minsta andel på 20 % av utgifter för 
åtgärder som syftar till skydd av miljön, 
anpassning till klimatförändringar, 
förbättrad hållbarhet i produktionssystem 
och produktionsprocesser, minskad 
miljöpåverkan från unionens vinsektor, 
energibesparingar och förbättrad global 
energieffektivitet inom vinsektorn.

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att det totala årliga belopp som en slutlig 
stödmottagare erhåller när det gäller 
interventioner inom vinsektorn inte 
överstiger 200 000 euro.
4b. Stöd ska beviljas på villkor att 
kraven för miljö och biologisk mångfald 
går längre än miniminormerna, särskilt 
när det gäller att bevara landskapselement 
och genomföra förvaltningsmetoder som 
gynnar biologisk mångfald.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/823

Ändringsförslag 823
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 56 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Minska miljöpåverkan från och 
bidra till klimatåtgärder genom olivodling; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d och e.

(c) Minska miljöpåverkan från och 
bidra till klimatåtgärder samt begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar 
genom olivodling, inbegripet genom att 
främja blandodlingslandskap och 
förbättra markvården; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och 
e och f.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/824

Ändringsförslag 824
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
Rubrik 3 – kapitel 3 – avsnitt 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SEKTORN FÖR BALJVÄXTER
Artikel 58a
Mål inom sektorn för baljväxter
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva följande 
mål inom sektorn för baljväxter:
(a) Systemet ska öka den hållbara 
produktionen och konsumtionen av 
baljväxter i unionen, i syfte att öka 
självförsörjningen av livsmedel och 
djurfoder i enlighet med målen i bilaga I.
(b) Baljväxtodling som beviljas detta stöd 
ska omfattas av växelbruk på minst fyra 
år eller av en blandning av arter i tillfällig 
vall på jordbruksmark. Detta ska vara 
förenligt med systemen för klimatet och 
miljön (”miljösystem”) i artikel 28, enligt 
vilka växelbruk på fyra år och mer kan 
belönas. Systemet kan också belöna 
underproduktion eller samodling med 
exempelvis subklöver som inte på annat 
sätt belönas inom ramen för andra 
åtgärder.
(c) Naturbete på betesmarker med stor 
artrikedom eller slåtter av foderängar med 
stor artrikedom på verkligt permanenta 
betesmarker där det växer baljväxter på 
vallen får också subventioneras, under 
förutsättning att ny plöjning och nysådd 
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(”föryngring”) inte sker.
(d) Monokultur eller kontinuerlig odling 
av baljväxter ska inte få detta stöd.
(e) Beroendet av koncentrerad 
foderblandning innehållande soja, 
särskilt importerad soja från mark som 
nyligen har avskogats eller omvandlats, 
ska minskas i enlighet med mål 15 för 
hållbar utveckling, dvs. unionens löfte om 
noll avskogning och befintliga åtaganden 
från privata företag om noll avskogning.
(f) Näringsämnens kretslopp ska slutas 
och kopplas till lokala och regionala 
avrinningsområden i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG.
(g) De lokala och regionala marknaderna 
för livsmedel och djurfoder och lokalt 
anpassade insatssnåla frövarianter ska 
stärkas.
De åtgärder som finansieras i denna 
sektor ska vara förenliga med unionens 
åtaganden och lagstiftning på klimat- och 
miljöområdet och får inte orsaka direkta 
eller indirekta ändringar av 
markanvändningen, och de ska ha en 
genuint positiv inverkan på de globala 
utsläppen av växthusgaser i enlighet med 
Globiom.
Artikel 58b
Interventionstyper
När det gäller de mål som avses i artikel 
58a ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:
(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Forskning och 
experimentell produktion samt andra 
åtgärder, inbegripet åtgärder för
i) markvård, inbegripet verklig och 
påvisad ökning av markens kolinnehåll 
utan systemiskt beroende av 
bekämpningsmedel,
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ii) effektivare vattenanvändning och 
vattenförvaltning, även vattenbesparing,
iii) främjad användning av sorter och 
förvaltningsmetoder som är anpassade till 
förändrade klimatförhållanden,
iv) bättre förvaltningsmetoder för att öka 
grödornas motståndskraft mot 
skadegörare och minska mottagligheten 
för skadegörare,
v) minskad användning av och minskat 
beroende av bekämpningsmedel,
vi) skapande och bevarande av livsmiljöer 
inom jordbruket som gynnar den 
biologiska mångfalden utan användning 
av bekämpningsmedel.
(b) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt när det gäller anpassning 
till och begränsning av 
klimatförändringar men också 
jordbrukarens val av den lämpligaste 
växtföljden.
(c) Utbildningsåtgärder, inbegripet 
handledning och utbyte av bästa praxis.
(d) Ekologisk produktion och ekologiska 
metoder.
(e) Åtgärder för att öka hållbarheten och 
effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter.

Or. en

(Avsnitt 6a – artikel 58a (ny); Avsnitt 6a – artikel 58b (ny))
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15.10.2020 A8-0200/825

Ändringsförslag 825
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 59 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; 
miljövänliga odlingsmetoder, 
produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är 
motståndskraftiga mot skadegörare; 
miljövänlig användning och hantering av 
biprodukter och avfall samt hållbart 
nyttjande av naturresurser för att särskilt 
skydda vatten, mark och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; 
odlingsmetoder, produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är miljövänliga 
och motståndskraftiga mot skadegörare 
och sjukdomar (inbegripet uppmuntran 
av integrerat växtskydd); åtgärder för att 
förbättra biosäkerheten och 
motståndskraften mot djursjukdomar 
samtidigt som antibiotikaanvändningen 
minskar; miljövänlig användning och 
hantering av biprodukter och avfall samt 
återställande och hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark och andra naturresurser; 
utsläppsminskning och energieffektivitet; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 e och f.

Or. en


