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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
Bilaga XII

Kommissionens förslag

Mål Grundläggande uppsättning indikatorer
O.3 Antal mottagare av stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitikenStödja jordbruksinkomster som 

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

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

Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, genom 
ett större fokus på och 
utnyttjande av forskning, 
innovativa lösningar, teknik och 
digitalisering

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

Förbättra jordbrukarnas position 
i värdekedjan

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

Bidra till begränsning av och 
anpassning till 
klimatförändringarna och att 
främja hållbar energi

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

O.13 Antal ha (jordbruk) som omfattas av 
miljö/klimat-åtaganden utöver de obligatoriska 
kraven

Främja en hållbar utveckling 
och effektiv förvaltning av 
naturresurser som vatten, mark 
och luft

R.4 Koppling av inkomststöd till normer och god 
praxis: Andel utnyttjad jordbruksareal som omfattas 
av inkomststöd och är underställd villkor
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Bidra till skyddet av den 
biologiska mångfalden, förbättra 
ekosystemtjänsterna och bevara 
livsmiljöer och landskap       

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

Locka unga jordbrukare och 
underlätta affärsutveckling

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

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

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

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

Se till att EU:s jordbruk bättre 
tillmötesgår samhällets krav på 
livsmedel och hälsa, inbegripet 
säkra, näringsrika och hållbara 
livsmedel samt djurs 
välbefinnande

O.16 Antal djurenheter som omfattas av stöd för 
djurs välbefinnande, hälsa eller ökade åtgärder för 
biosäkerhet
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klimatförändringarna och att 
främja hållbar energi

utsläpp och bibehålla och/eller öka lagring av 
koldioxid (permanent betesmark, permanenta 
grödor, jordbruksmark i torvmark, skog, etc.)

O.13 Antal ha (jordbruk) som omfattas av 
miljö/klimat-åtaganden utöver de obligatoriska 
kraven

Främja en hållbar utveckling 
och effektiv förvaltning av 
naturresurser som vatten, mark 
och luft

R.4 Koppling av inkomststöd till normer och god 
praxis: Andel utnyttjad jordbruksareal som omfattas 
av inkomststöd och är underställd villkor
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R.30 Generationsskifte: Antal unga jordbrukare som 
startar jordbruksföretag med stöd genom den 
gemensamma jordbrukspolitiken  
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Främja sysselsättning, tillväxt, 
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R.34 Sammanlänkning av landsbygden i Europa: 
Andel av befolkningen på landsbygden som får ta 
del av förbättrade tjänster och bättre infrastruktur 
genom stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Se till att EU:s jordbruk bättre 
tillmötesgår samhällets krav på 
livsmedel och hälsa, inbegripet 
säkra, näringsrika och hållbara 
livsmedel samt djurs 
välbefinnande

O.16 Antal djurenheter som omfattas av stöd för 
djurs välbefinnande, hälsa eller ökade åtgärder för 
biosäkerhet

Or. en


