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15.10.2020 A8-0200/826

Ändringsförslag 826
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 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60 Interventionstyper 60 Interventionstyper

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 59 a–g 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 59 a–g ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja två eller flera av 
följande interventionstyper:

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Forskning och 
experimentell produktion samt andra 
åtgärder, inbegripet åtgärder för

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Forskning och 
experimentell produktion samt andra 
åtgärder, inbegripet åtgärder för

i) markvård, inbegripet åtgärder för 
att öka markens kolinnehåll,

i) markvård och återställande av 
jordens bördighet och struktur, inbegripet 
åtgärder för att öka markens kolinnehåll 
och minska de förorenande ämnena i 
gödningsmedel,

ii) förbättrad vattenanvändning och 
vattenförvaltning, inbegripet 
vattenbesparing och dränering,

ii) förbättrad vattenanvändning och 
vattenförvaltning, inbegripet 
vattenbesparing och dränering,

iii) förhindrande av skador som orsakas 
av ogynnsamma väderförhållanden och 
främjad användning av sorter och 
förvaltningsmetoder som är anpassade till 
förändrade klimatförhållanden,

iii) förhindrande av skador som orsakas 
av ogynnsamma väderförhållanden och 
främjad användning av sorter och 
förvaltningsmetoder som är anpassade till 
förändrade klimatförhållanden,

iv) ökade energibesparingar och ökad 
energieffektivitet,

iv) ökade energibesparingar och ökad 
energieffektivitet,

v) ekologiska förpackningar, v) minskat avfall genom färre 
förpackningar och ekologiska 
förpackningar,
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vi) djurhälsa och djurskydd, vi) djurhälsa och djurskydd, inbegripet 
hållbar hantering och förebyggande av 
tropiska och zoonotiska sjukdomar,

vii) minskad avfallsproduktion och 
förbättrad användning och hantering av 
biprodukter och avfall,

vii) minskad utsläpps- och 
avfallsproduktion och förbättrad 
användning och hantering av biprodukter 
och avfall,

viii) ökad motståndskraft mot 
skadegörare,

viii) ökad grödomotståndskraft mot 
skadegörare genom att främja integrerat 
växtskydd, inklusive lämpliga 
förvaltnings- och odlingsmetoder,

ix) minskade risker och effekter från 
användning av bekämpningsmedel,

ix) klart minskad användning av 
bekämpningsmedel,

ixa) förbättrad motståndskraft mot 
djursjukdomar och minskad användning 
av antibiotika,

x) skapande och bevarande av 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden.

x) skapande och bevarande av 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden.

(b) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(b) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
produktionskvalitet, biologisk mångfald 
och miljön, begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt 
bekämpning av skadegörare och 
djursjukdomar.

(c) Utbildningsåtgärder, inbegripet 
handledning och utbyte av bästa praxis.

(c) Utbildningsåtgärder, inbegripet 
handledning och utbyte av bästa praxis, i 
synnerhet avseende ekologiskt jordbruk, 
kurser om utformning av permakultur 
samt koldioxidförbättrande metoder.

(d) Ekologisk produktion. (d) Ekologisk produktion.

(e) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom en eller flera 
av de sektorer som avses i artikel 40 f.

(e) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom en eller flera 
av de sektorer som avses i artikel 40 f.

(f) Främjande, kommunikation och 
marknadsföring, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till att höja 
konsumenternas medvetenhet om 
unionens kvalitetssystem och vikten av 
hälsosamma matvanor samt till 
diversifiering av marknaderna.
(g) Genomförande av unionens och (g) Genomförande av unionens och 
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medlemsstaternas kvalitetssystem. medlemsstaternas kvalitetssystem.

(h) Åtgärder för spårbarhet- och 
certifieringssystem, särskilt kontroll av 
kvaliteten på produkter som säljs till 
slutkonsumenter.

(h) Åtgärder för spårbarhet- och 
certifieringssystem, särskilt kontroll av 
kvaliteten på produkter som säljs till 
slutkonsumenter.

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 59 h 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 59 h 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 som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder 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) Gemensam lagring av produkter 
som producerats av 
producentorganisationen eller av 
producentorganisationens medlemmar.

(c) Gemensam lagring av produkter 
som producerats av 
producentorganisationen eller av 
producentorganisationens medlemmar.

(d) Återplantering av fruktträdgårdar 
om detta är nödvändigt efter obligatorisk 
röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl 
på uppmaning av medlemsstatens behöriga 
myndighet eller för anpassning till 
klimatförändringar.

(d) Återplantering av fruktträdgårdar 
eller olivlundar om detta är nödvändigt 
efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller 
växtskyddsskäl på uppmaning av 
medlemsstatens behöriga myndighet eller 
för anpassning till klimatförändringar.

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

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

(f) 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) 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.

(g) Obärgad skörd som innebär 
avbrytande av 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) Obärgad skörd som innebär 
avbrytande av 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.
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(h) Skörde- och produktionsförsäkring 
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) Skörde- och produktionsförsäkring 
som bidrar till att trygga producenternas 
intäkter vid förluster förorsakade av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden, sjukdomar eller 
skadedjursangrepp, samtidigt som det 
säkerställs att alla stödmottagarna vidtar 
nödvändiga riskförebyggande åtgärder. 
Inga försäkringar ska ges om inte 
producenterna aktivt vidtar åtgärder för 
att minska sina risker.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja inom vilka 
sektorer de genomför de interventionstyper 
som anges i denna artikel. För varje sektor 
ska de välja ett eller flera av de mål som 
anges i artikel 59 och de interventionstyper 
som anges i punkt 1 och 2 i denna artikel. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna. Medlemsstaterna ska 
motivera sina val av sektorer, mål, 
interventionstyper och interventioner.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja inom vilka 
sektorer de genomför de interventionstyper 
som anges i denna artikel. För varje sektor 
ska de välja ett eller flera av de mål som 
anges i artikel 59 och de interventionstyper 
som anges i punkt 1 och 2 i denna artikel. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna. Medlemsstaterna ska 
motivera sina val av sektorer, mål, 
interventionstyper och interventioner.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Ändringsförslag 827
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 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64 Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

64 Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden 
och andra förvaltningsåtaganden.

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden 
och andra förvaltningsåtaganden med 
gynnsam inverkan på miljön.

(b) Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

(b) Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

(c) Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav.

(c) Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav.

(d) Investeringar. (d) Investeringar.

(e) Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag.

(e) Etablering av unga jordbrukare och 
nya jordbruksföretag och hållbar 
företagsutveckling.

(f) Riskhanteringsverktyg. (f) Riskhanteringsverktyg.

(g) Samarbete. (g) Samarbete.

(h) Kunskapsutbyte och information. (h) Kunskapsutbyte och information.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Ändringsförslag 828
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 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

67 Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav

67 Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för områdesspecifika nackdelar som 
uppkommit på grund av krav som införts 
genom genomförandet av direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EG eller direktiv 
2000/60/EG enligt villkoren i denna artikel 
och som anges närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de 
särskilda målen i artikel 6.1 uppnås.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för områdesspecifika nackdelar som 
uppkommit på grund av krav som införts 
genom genomförandet av direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EG eller direktiv 
2000/60/EG enligt villkoren i denna artikel 
och som anges närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de 
särskilda målen i artikel 6.1 uppnås.

2. Dessa stöd får beviljas jordbrukare, 
skogsägare och andra markförvaltare för de 
områden med nackdelar som avses i punkt 
1.

2. Dessa stöd får beviljas jordbrukare, 
grupper av jordbrukare, skogsägare och 
grupper av skogsägare. I vederbörligen 
motiverade fall får det också får beviljas 
andra markförvaltare för de områden med 
nackdelar som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaterna får innefatta 
följande områden vid definitionen av 
områden med nackdelar:

3. Medlemsstaterna får innefatta 
följande områden vid definitionen av 
områden med nackdelar:

(a) Jordbruks- och skogsområden inom 
Natura 2000 som utsetts enligt direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EG.

(a) Jordbruks- och skogsområden inom 
Natura 2000 som utsetts enligt direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EG.

(b) Andra avgränsade 
naturskyddsområden med 
miljöbegränsningar för jordbruk eller 
skogar som bidrar till genomförandet av 
artikel 10 i direktiv 92/43/EEG under 
förutsättning att dessa områden inte 

(b) Andra avgränsade 
naturskyddsområden med 
miljöbegränsningar för jordbruk eller 
skogar som bidrar till genomförandet av 
artikel 10 i direktiv 92/43/EEG under 
förutsättning att dessa områden inte 
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överskrider 5 % av de utsedda Natura 
2000-områden som omfattas av det 
territoriella tillämpningsområdet inom 
varje strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

överskrider 5 % av de utsedda Natura 
2000-områden som omfattas av det 
territoriella tillämpningsområdet inom 
varje strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

(c) Jordbruksområden som omfattas av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
enligt direktiv 2000/60/EG.

(c) Jordbruksområden som omfattas av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
enligt direktiv 2000/60/EG.

(ca) Områden med högt naturvärde 
som inte omfattas av de områden som 
avses i leden a, b och c.

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla eller 
delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer i 
samband med de områdesspecifika 
nackdelarna inom det berörda området.

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla eller 
delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer i 
samband med de områdesspecifika 
nackdelarna inom det berörda området.

5. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 4 ska 
beräknas på följande sätt:

5. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 4 ska 
beräknas på följande sätt:

(a) När det gäller begränsningar som 
följer av direktiven 92/43/EEG och 
2009/147/EG: i förhållande till nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver de relevanta normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning i denna förordning och de villkor 
som fastställs för bibehållande av 
jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.

(a) När det gäller begränsningar som 
följer av direktiven 92/43/EEG och 
2009/147/EG: i förhållande till nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver de relevanta normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning i denna förordning och de villkor 
som fastställs för bibehållande av 
jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.

(b) När det gäller begränsningar som 
följer av direktiv 2000/60/EG: i förhållande 
till nackdelar som uppstår till följd av krav 
som går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskraven, med undantag för det 
föreskrivna verksamhetskrav 2 som avses i 
bilaga III, de normer för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden som fastställs i 
kapitel I avsnitt 2 i denna avdelning i 
denna förordning och de villkor som 
fastställs för bibehållande av 
jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.

(b) När det gäller begränsningar som 
följer av direktiv 2000/60/EG: i förhållande 
till nackdelar som uppstår till följd av krav 
som går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskraven, med undantag för det 
föreskrivna verksamhetskrav 1 som avses i 
bilaga III, de normer för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden som fastställs i 
kapitel I avsnitt 2 i denna avdelning i 
denna förordning och de villkor som 
fastställs för bibehållande av 
jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.

6. Stöd ska beviljas årligen per hektar 6. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
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areal. areal.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Ändringsförslag 829
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 69 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de interventioner som avses i denna 
artikel fördelas på ett sätt som bidrar till 
att uppnå jämställdhet på landsbygden.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Ändringsförslag 830
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 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

71 Samarbete 71 Samarbete

1. Medlemsstaterna får enligt 
villkoren i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken bevilja stöd för 
samarbete kring utarbetande och 
genomförande av operativa grupprojekt 
inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114 och Leader, som benämns som 
lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR], och att främja 
kvalitetssystem, producentorganisationer 
eller producentgrupper, eller andra former 
av samarbete.

1. Medlemsstaterna får enligt 
villkoren i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken bevilja stöd för 
samarbete kring utarbetande och 
genomförande av operativa grupprojekt 
inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114 och Leader, som benämns som 
lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR], och att främja 
kvalitetssystem, producentorganisationer 
eller producentgrupper, eller andra former 
av samarbete.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för att 
främja samarbetsformer som omfattar 
minst två enheter och som bidrar till att 
uppnå de särskilda målen i artikel 6.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för att 
främja samarbetsformer som omfattar 
minst två enheter och som bidrar till att 
uppnå de särskilda målen i artikel 6.

3. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
aspekter av samarbetet.

3. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
aspekter av samarbetet.

4. Medlemsstaterna får bevilja stödet i 
form av ett totalbelopp som täcker 
kostnaderna för samarbete och kostnaderna 
för de genomförda projekten och insatserna 
eller endast täcka kostnaderna för 

4. Medlemsstaterna får bevilja stödet i 
form av ett totalbelopp som täcker 
kostnaderna för samarbete och kostnaderna 
för de genomförda projekten och insatserna 
eller endast täcka kostnaderna för 
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samarbetet och använda medel från andra 
interventionstyper, nationella 
stödinstrument eller unionsstödinstrument 
för genomförandet av projekten.

samarbetet och använda medel från andra 
interventionstyper, nationella 
stödinstrument eller unionsstödinstrument 
för genomförandet av projekten.

5. Om stödet betalas ut som ett 
totalbelopp ska medlemsstaterna 
säkerställa att unionens regler och krav 
som gäller för liknande åtgärder som 
omfattas av andra interventionstyper följs. 
Denna punkt gäller inte Leader, som 
benämns som lokalt ledd utveckling i 
artikel 25 i förordning (EU) [CPR].

5. Om stödet betalas ut som ett 
totalbelopp ska medlemsstaterna 
säkerställa att unionens regler och krav 
som gäller för liknande åtgärder som 
omfattas av andra interventionstyper följs. 
Denna punkt gäller inte Leader, som 
benämns som lokalt ledd utveckling i 
artikel 25 i förordning (EU) [CPR].

6. Medlemsstaterna får genom denna 
interventionstyp inte ge stöd till samarbete 
som enbart omfattar forskningsorgan.

6. Medlemsstaterna får genom denna 
interventionstyp inte ge stöd till samarbete 
som enbart omfattar forskningsorgan.

7. När det gäller samarbete inom 
ramen för överlåtelse av gårdar får 
medlemsstaterna endast bevilja stöd till 
jordbrukare som har uppnått pensionsålder 
enligt nationell lagstiftning.

7. När det gäller samarbete inom 
ramen för överlåtelse av gårdar får 
medlemsstaterna endast bevilja stöd till 
jordbrukare som har uppnått pensionsålder 
enligt nationell lagstiftning.

8. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst sju år, med undantag för 
gemensamma miljö- och klimatåtgärder i 
vederbörligen motiverade fall i syfte att 
uppnå de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.

8. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst sju år, med undantag för 
gemensamma miljö- och klimatåtgärder i 
vederbörligen motiverade fall i syfte att 
uppnå de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f. Medlemsstaterna ska inte 
stödja interventioner som inverkar 
negativt på miljön.
8a. Leader-initiativet, som benämns 
som lokalt ledd utveckling enligt vad som 
avses i punkt 1, ska medföra ett aktivt och 
huvudsakligt deltagande av jord- och/eller 
skogsbruksföretag.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Ändringsförslag 831
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 73 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid valet av insatser ska 
förvaltningsmyndigheterna säkerställa 
integrering av aspekter på klimatet, 
miljön och den biologiska mångfalden i 
förbindelse med planerade interventioner.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Ändringsförslag 832
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 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

92 Högre ambition vad gäller miljö- 
och klimatmål

92 Högre ambition vad gäller miljö-, 
klimat- och djurskyddsmål

1. Medlemsstaterna ska syfta till att 
genom sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
särskilt genom de inslag i den 
interventionsstrategi som avses i artikel 
97.2 a i högre grad bidra till att uppnå de 
särskilda miljö- och klimatrelaterade mål 
som anges i artikel 6.1 d, e och f jämfört 
med det övergripande bidrag till 
uppnåendet av det mål i artikel 110.2 första 
stycket b i förordning (EU) nr 1306/2013 
genom stöd ur EGFJ och Ejflu under 
perioden 2014–2020.

1. Medlemsstaterna ska genom sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och särskilt genom de 
inslag i den interventionsstrategi som avses 
i artikel 97.2 a i högre grad bidra till att 
uppnå vart och ett av de särskilda miljö-, 
klimat- och djurskyddsmål som anges i 
artikel 6.1 d, e, f och i jämfört med det 
övergripande bidrag till uppnåendet av det 
mål i artikel 110.2 första stycket b i 
förordning (EU) nr 1306/2013 genom stöd 
ur EGFJ och Ejflu under perioden 2014–
2020.

1a. Stöd för omställning till och 
bibehållande av ekologiskt jordbruk i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
artiklarna 28 och 65 ska överstiga det 
totala stöd som betalats före 2021 inom 
ramen för åtgärder för 
landsbygdsutveckling till ekologiska 
jordbrukare, beräknat i ett årsgenomsnitt 
i fasta priser.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förklara på grundval av 
tillgänglig information hur de avser att 
uppnå det större övergripande bidrag som 
anges i punkt 1. Den förklaringen ska 

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, på grundval av den 
senaste och mest tillförlitliga 
informationen, förklara vilka miljö- och 
klimateffekter de eftersträvar för perioden 



AM\1215870SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

baseras på relevant information, såsom 
uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och 
artikel 95.2 b.

2021–2027 och hur de avser att uppnå det 
större övergripande bidrag som anges i 
punkt 1, inbegripet hur de tänker 
säkerställa att de mål som fastställs på 
grundval av effektindikatorerna i bilaga I 
kommer att leda till förbättringar av den 
nuvarande situationen. Den förklaringen 
ska baseras på relevant information, såsom 
uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och 
artikel 95.2 a och b.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Ändringsförslag 833
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 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

96 Behovsbedömning 96 Behovsbedömning

Den behovsbedömning som avses i artikel 
95.1 a ska omfatta följande:

Den behovsbedömning som avses i artikel 
95.1 a ska omfatta följande:

(a) En sammanfattning av den swot-
analys som avses i artikel 103.2.

(a) En sammanfattning av den swot-
analys som avses i artikel 103.2.

(b) Kartläggning av behoven för varje 
särskilt mål i artikel 6 på grundval av swot-
analysen. Alla behov ska beskrivas, oavsett 
om de kommer att tas upp i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller inte.

(b) Kartläggning av behoven för varje 
särskilt mål i artikel 6 på grundval av swot-
analysen. Alla behov ska beskrivas, oavsett 
om de kommer att tas upp i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller inte.

(c) För varje särskilt mål om stöd till 
jordbruksinkomster som det går att leva på 
och jordbrukets motståndskraft som anges i 
artikel 6.1 a en behovsbedömning i 
förhållande till riskhantering.

(c) För varje särskilt mål om stöd till 
jordbruksinkomster som det går att leva på 
och jordbrukets motståndskraft som anges i 
artikel 6.1 a en behovsbedömning i 
förhållande till riskhantering.

(d) I tillämpliga fall, en analys av de 
särskilda behoven i utsatta geografiska 
områden, såsom de yttersta randområdena.

(d) I tillämpliga fall, en analys av de 
särskilda behoven i utsatta geografiska 
områden, såsom de yttersta randområdena.

(e) Prioritering eller rangordning av 
behov, inklusive en välgrundad motivering 
till gjorda val och i relevanta fall, varför 
vissa identifierade behov inte beaktas eller 
beaktas endast delvis i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(e) Prioritering eller rangordning av 
behov, inklusive en välgrundad motivering 
till gjorda val och i relevanta fall, varför 
vissa identifierade behov inte beaktas eller 
beaktas endast delvis i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1a. Om, på grundval av den information 
som tillhandahålls enligt led a–e i det 
första stycket, områden identifieras där 
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grundläggande information eller 
information om kontextindikatorer saknas 
eller är otillräcklig för att kunna 
tillhandahålla en fullständig beskrivning 
av den nuvarande situationen i 
förhållande till de särskilda målen i 
artikel 6 ska medlemsstaterna åtgärda 
detta inom ramen för sin strategiska plan 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller genom andra 
instrument samt beskriva de föreslagna 
åtgärderna i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen ta hänsyn 
till nationella miljö- och klimatplaner som 
härrör ur unionsrätten och som förtecknas i 
bilaga XI.

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen ta hänsyn 
till nationella miljö- och klimatplaner som 
härrör ur unionsrätten och som förtecknas i 
bilaga XI.

2a. För det särskilda mål som avses i 
artikel 6.1 i, ska det i bedömningen tas 
hänsyn till förenligheten med de 
rättsakter som avses i bilaga XIa.

Medlemsstaterna ska använda de senaste 
och mest tillförlitliga data för denna 
bedömning.

Medlemsstaterna ska använda de senaste 
och mest tillförlitliga data för denna 
bedömning.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/834

Ändringsförslag 834
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 97 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En översikt över de åtgärder som 
syftar till att stärka djurskyddet.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/835

Ändringsförslag 835
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 98 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En förklaring till hur den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken kommer 
att stödja ekologiskt jordbruk för att bidra 
till att matcha produktionen mot den 
ökade efterfrågan på ekologiska 
jordbruksprodukter, såsom anges i artikel 
13a.

Or. en


