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15.10.2020 A8-0200/847

Ändringsförslag 847
Sira Rego, Manu Pineda
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare.

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, demografiska, 
miljömässiga och klimatrelaterade 
hållbarheten inom jord- och skogsbruket 
och i landsbygdsområden, samt bidra till 
att minska den administrativa bördan för 
bidragsmottagare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/848

Ändringsförslag 848
Chris MacManus
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förverkliga den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål 
enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
samt för att se till att unionen på lämpligt 
sätt hanterar nya utmaningar, är det 
lämpligt att föreskriva ett antal allmänna 
mål som återspeglar de riktlinjer som ges i 
meddelandet Framtiden för livsmedel och 
jordbruk. Ett antal särskilda mål bör 
definieras ytterligare på unionsnivå och 
tillämpas av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Samtidigt som man 
uppnår balans mellan olika aspekter av 
hållbar utveckling, i enlighet med 
konsekvensbedömningen, bör dessa 
särskilda mål omsätta de allmänna målen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
till mer konkreta prioriteringar och ta 
hänsyn till relevant unionslagstiftning, 
särskilt när det gäller klimat, energi och 
miljö.

(11) För att förverkliga den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål 
enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
samt för att se till att unionen på lämpligt 
sätt hanterar nya utmaningar, är det 
lämpligt att föreskriva ett antal allmänna 
mål som återspeglar de riktlinjer som ges i 
meddelandet Framtiden för livsmedel och 
jordbruk. Ett antal särskilda mål bör 
definieras ytterligare på unionsnivå och 
tillämpas av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Samtidigt som man 
uppnår balans mellan olika aspekter av 
hållbar utveckling, i enlighet med 
konsekvensbedömningen, bör dessa 
särskilda mål omsätta de allmänna målen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
till mer konkreta prioriteringar och ta 
hänsyn till relevant unionslagstiftning, 
särskilt när det gäller klimat, energi, 
socialpolitik och miljö.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/849

Ändringsförslag 849
Chris MacManus
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Jordbrukssektorn i Europa 
belastas av låga medelinkomster i 
förening med att arbetstiderna i snitt är 
långa, en stor andel av arbetet är 
odeklarerat och utförs inom osäkra 
anställningar, framför allt för migrerande 
arbetstagare och säsongsarbetare både 
från EU-länder och tredjeländer, vartill 
kommer usla bostadsförhållanden och 
oerhört många fall av olyckor och 
sjukdom. Taget tillsammans ger allt detta 
en dyster bild av ett utbrett utnyttjande av 
arbetskraft. Detta uppmuntrar till och 
förvärras i sin tur av social dumpning 
som drabbar jordbrukare. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken är ett 
viktigt instrument som kan bidra till högre 
arbetsnormer inom sektorn.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/850

Ändringsförslag 850
Chris MacManus
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomförandemodell 
är det unionen som ska fastställa unionens 
mål och definiera vilka interventionstyper 
som ska göras och unionens grundläggande 
krav som medlemsstaterna måste uppfylla, 
medan medlemsstaterna ansvarar för att 
omsätta unionens regelverk i konkreta 
stödarrangemang för bidragsmottagarna. 
Därvid bör medlemsstaterna följa stadgan 
om de grundläggande rättigheterna och de 
allmänna principerna i unionsrätten, och se 
till att den rättsliga ramen för beviljandet 
av unionens stöd till bidragsmottagare 
grundar sig på deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och är förenlig med principerna och kraven 
i denna förordning och [den övergripande 
förordningen].

(13) Inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomförandemodell 
är det unionen som ska fastställa unionens 
mål och definiera vilka interventionstyper 
som ska göras och unionens grundläggande 
krav som medlemsstaterna måste uppfylla, 
medan medlemsstaterna ansvarar för att 
omsätta unionens regelverk i konkreta 
stödarrangemang för bidragsmottagarna. 
Därvid bör medlemsstaterna följa stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och de allmänna principerna i unionsrätten, 
och se till att den rättsliga ramen för 
beviljandet av unionens stöd till 
bidragsmottagare grundar sig på deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och är förenlig med 
principerna och kraven i denna förordning 
och [den övergripande förordningen].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/851

Ändringsförslag 851
Sira Rego, Manu Pineda
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
konnektivitet, infrastruktur och 
grundläggande tjänster, liksom 
ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka 
den socioekonomiska strukturen i dessa 
områden, i linje med Cork 2.0-
deklarationen. Detta kan ske genom 
sysselsättningsskapande åtgärder och 
generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och 
sysselsättningspakt till landsbygden, 
genom främjande av social integration, 
generationsförnyelse och upprättande av 
smarta byar över hela EU:s landsbygd. 
Som framgår av meddelandet Framtiden 
för livsmedel och jordbruk kan nya 
värdekedjor på landsbygden, till exempel 
ren energi, den nya bioekonomin, den 
cirkulära ekonomin och ekoturism ge 
tillväxt- och sysselsättningspotential i 
landsbygdsområden. I detta sammanhang 
kan finansiella instrument och 
användningen av InvestEU-garantin spela 
en avgörande roll för att garantera 
tillgången till finansiering och stärka 
odlingsanläggningars och andra företags 
tillväxtpotential. Det finns potential för 
sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden för 

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
konnektivitet, infrastruktur och 
grundläggande tjänster, liksom 
ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka 
den socioekonomiska strukturen i dessa 
områden, i linje med Cork 2.0-
deklarationen. Detta kan ske genom 
sysselsättningsskapande åtgärder och 
generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och 
sysselsättningspakt till landsbygden, 
genom främjande av social delaktighet, 
uppkomst och bevarande av både 
offentliga och privata tjänster, 
generationsförnyelse och upprättande av 
smarta byar över hela EU:s landsbygd. 
Som framgår av meddelandet Framtiden 
för livsmedel och jordbruk kan nya 
värdekedjor på landsbygden, till exempel 
förnybar energi, den nya bioekonomin, den 
cirkulära ekonomin och ekoturism, ge god 
tillväxt- och sysselsättningspotential i 
landsbygdsområden. I detta sammanhang 
kan finansiella instrument och 
användningen av InvestEU-garantin spela 
en avgörande roll för att garantera 
tillgången till finansiering och stärka 
odlingsanläggningars och andra företags 
tillväxtpotential. Det finns potential för 
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tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden för 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/852

Ändringsförslag 852
Chris MacManus
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska återspegla såväl 
sina mål enligt artikel 39 i Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) som de nya mål som 
eftersträvas med denna förordning bör 
den bidra till säkerställandet av en skälig 
levnadsstandard för alla inom jordbruket, 
alltså också för lantarbetare och 
småbrukare. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör stödja framsteg 
och sammanhållning på det ekonomiska 
och sociala området, vara 
jämställdhetsfrämjande och bidra till 
social konvergens.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/853

Ändringsförslag 853
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Jordbruket kan vara en viktig 
drivkraft för tillväxt och 
fattigdomsminskning. I många länder är 
jordbruket dock ineffektivt, vilket delvis 
beror på att kvinnor, som ger stora bidrag 
till landsbygdsekonomin, möter 
begränsningar. Medlemsstaterna bör 
verkningsfullt stödja kvinnors centrala 
roll för landsbygdens utveckling och 
bevarande.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/854

Ändringsförslag 854
Martin Schirdewan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör även 
fortsättningsvis garantera tryggad 
livsmedelsförsörjning, vilket innebär 
tillräcklig tillgång till säker och näringsrik 
mat vid alla tidpunkter. Dessutom bör den 
bidra till att förbättra unionsjordbrukets 
förmåga att reagera på nya samhällskrav på 
livsmedel och hälsa, inbegripet hållbar 
jordbruksproduktion, hälsosammare 
näringsintag, livsmedelsavfall och 
djurskydd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja 
produktion med specifika och värdefulla 
egenskaper, och samtidigt hjälpa 
jordbrukare att anpassa sin produktion efter 
marknadens signaler och konsumenternas 
efterfrågan.

(17) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör även 
fortsättningsvis garantera tryggad 
livsmedelsförsörjning, vilket innebär 
tillräcklig tillgång till säker och näringsrik 
mat vid alla tidpunkter. Dessutom bör den 
bidra till att förbättra unionsjordbrukets 
förmåga att reagera på nya samhällskrav på 
livsmedel och hälsa, inbegripet hållbar 
jordbruksproduktion, hälsosammare 
näringsintag, livsmedelsavfall och 
djurskydd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja 
produktion med specifika och värdefulla 
egenskaper, och samtidigt hjälpa 
jordbrukare att anpassa sin produktion efter 
marknadens signaler och konsumenternas 
efterfrågan. För att kunna uppfylla dessa 
krav och i framtiden säkerställa en trygg 
försörjning med överkomligt prissatta 
livsmedel bör den nya reformen inriktas 
mot att marken koncentreras i allt färre 
händer (”markrofferi”). Mark blir alltmer 
en bristvara och kan inte förnyas, och 
ligger till grund, dels för den mänskliga 
rättigheten till hälsosamma livsmedel i 
tillräckliga mängder, dels för många 
överlevnadsviktiga ekosystemtjänster, och 
bör därför inte behandlas som vilken 
handelsvara som helst. Marken hotas dels 
av att jordbruksmark går förlorad till följd 
av hårdgörning av mark, stadsutveckling, 
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turism, infrastrukturprojekt och 
ökenspridning till följd av 
klimatförändringar, dels av att den 
koncentreras i händerna på storskaliga 
jordbruksföretag och investerare utanför 
jordbrukssektorn. Det är på 
myndigheternas ansvar att hålla koll på 
förlusten av jordbruksmark till följd av 
sådana verksamheter och begränsa den. 
Små och medelstora jordbruk, direkt 
ägande eller vederbörligen reglerade 
arrendeförhållanden, tillsammans med 
nyttjanderätt till allmänningar, är det 
bästa sättet att säkerställa ett ansvarsfullt 
förhållande till marken och att skapa en 
känsla av samhörighet och gemenskap. 
Sådana ägoformer uppmuntrar 
människor att stanna kvar på 
landsbygden och gör det möjligt för dem 
att arbeta där, vilket är bra för 
landsbygdens socioekonomiska 
infrastruktur, samt för en tryggad 
livsmedelsförsörjning, självförsörjning 
med livsmedel och bevarande av 
landsbygdens levnadssätt.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/855

Ändringsförslag 855
Chris MacManus
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det nya systemet med villkor, som 
bygger på det tidigare systemet med 
tvärvillkor som tillämpas till år 2020, 
innebär att en förutsättning för att man ska 
kunna få hela stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
lever upp till grundläggande normer i fråga 
om miljö, klimatförändringar, folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och djurskydd. De 
grundläggande normerna omfattar, i en 
förenklad form, en förteckning över 
föreskrivna verksamhetskrav (SMR) och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC). Dessa 
grundläggande normer bör ta större hänsyn 
till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla en högre ambitionsnivå i 
fråga om miljö och klimat, såsom 
kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Framtiden för livsmedel och 
jordbruk och den fleråriga budgetramen. 
Villkoren har som syfte att bidra till 
utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
genom att göra bidragsmottagarna mer 
medvetna om behovet av att följa dessa 
grundläggande normer. De har också som 
syfte att bättre harmonisera den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
samhällets förväntningar genom att 
förbättra överensstämmelsen mellan 

(21) Det nya systemet med villkor, som 
bygger på det tidigare systemet med 
tvärvillkor som tillämpas till år 2020, 
innebär att en förutsättning för att man ska 
kunna få hela stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
lever upp till grundläggande normer i fråga 
om miljö, klimatförändringar, folkhälsa, 
gällande arbetsvillkor enligt 
branschkollektivavtal och social- och 
arbetsrättslagstiftning, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd. De 
grundläggande normerna omfattar, i en 
förenklad form, en förteckning över 
föreskrivna verksamhetskrav (SMR) och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC). Dessa 
grundläggande normer bör ta större hänsyn 
till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla en högre ambitionsnivå i 
fråga om miljö och klimat, såsom 
kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Framtiden för livsmedel och 
jordbruk och den fleråriga budgetramen. 
Av särskild vikt är dessutom att 
medlemsstaterna gör vad som krävs för att 
säkerställa att direktstöd ska kunna 
utbetalas till arbetsgivarna endast om 
dessa respekterar arbetstagarnas 
individuella och kollektiva rättigheter och 
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jordbrukspolitiken och målen för miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Villkor bör utgöra en integrerad 
del av den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljörelaterade 
struktur, som en del av utgångspunkten för 
mer ambitiösa miljö- och klimatåtaganden, 
och villkoren bör tillämpas i hela unionen. 
Medlemsstaterna bör införa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för de jordbrukare som inte uppfyller dessa 
krav, i enlighet med [den övergripande 
förordningen].

rättar sig efter gällande arbets- och 
anställningsvillkor och/eller sina 
skyldigheter enligt branschkollektivavtal 
och social- och arbetsrättslagstiftning på 
nationell nivå och unionsnivå. Likaså bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsgivarna, för att kunna få direktstöd, 
i sak måste följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande konventioner. Villkoren 
har som syfte att bidra till utvecklingen av 
ett hållbart jordbruk genom att göra 
bidragsmottagarna mer medvetna om 
behovet av att följa dessa grundläggande 
normer. De har också som syfte att bättre 
harmonisera den gemensamma 
jordbrukspolitiken med samhällets 
förväntningar genom att förbättra 
överensstämmelsen mellan 
jordbrukspolitiken och målen för miljö, 
nationella arbetsnormer och EU:s sociala 
regelverk, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd. Villkor bör utgöra en 
integrerad del av den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljörelaterade och 
sociala struktur, som en del av 
utgångspunkten för mer ambitiösa miljö-, 
social- och klimatåtaganden, och villkoren 
bör tillämpas i hela unionen. 
Medlemsstaterna bör införa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för de jordbrukare som inte uppfyller dessa 
krav, i enlighet med [den övergripande 
förordningen].
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Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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