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15.10.2020 A8-0200/990

Ändringsförslag 990
Gilles Lebreton
för ID-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 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I syfte att säkerställa att unionen 
kan uppfylla sina internationella 
förpliktelser om internt stöd som anges i 
WTO-avtalet om jordbruk, och i synnerhet 
att det grundläggande inkomststödet för 
hållbarhet och därtill hörande 
interventioner fortsätter att anmälas som 
gröna boxen, dvs. stöd som inte har några, 
eller endast minimala, handelsstörande 
effekter eller effekter på produktionen, 
måste ramdefinition av 
”jordbruksverksamhet” omfatta både 
produktion av jordbruksprodukter och 
underhåll av jordbruksarealer. För att 
anpassa detta till lokala förhållanden bör 
medlemsstaterna fastställa själva 
definitionen av jordbruksverksamhet i sina 
strategiska planer ör den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(4) I syfte att säkerställa att unionen 
kan uppfylla sina internationella 
förpliktelser om internt stöd som anges i 
WTO-avtalet om jordbruk, och i synnerhet 
att det grundläggande inkomststödet för 
hållbarhet och därtill hörande 
interventioner fortsätter att anmälas som 
gröna boxen, dvs. stöd som inte har några, 
eller endast minimala, handelsstörande 
effekter eller effekter på produktionen, 
måste ramdefinition av 
”jordbruksverksamhet” omfatta både 
produktion av jordbruksprodukter och 
underhåll av jordbruksarealer. För att 
anpassa detta till lokala förhållanden bör 
medlemsstaterna fastställa själva 
definitionen av jordbruksverksamhet i sina 
strategiska planer ör den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Den bristande 
utvecklingen av WTO:s 
jordbruksbestämmelser och vissa 
medlemmars kringgående av WTO:s 
regler som en form av handelssanktioner 
bör leda till att stödet omprövas med 
utgångspunkt i jordbrukarnas behov och 
inte i förlegade bestämmelser.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/991

Ändringsförslag 991
Gilles Lebreton
för ID-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 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det behövs ingående studier för att 
bättre kvantifiera de skadliga effekterna 
för EU:s jordbruk av frihandelsavtal och 
partnerskap som förhandlas med 
tredjeländer, i syfte att motverka 
verkningarna av otillbörlig konkurrens 
från producenter i de berörda länderna 
genom kompensation, och 
skyddsklausulerna i de berörda avtalen 
bör användas oftare. I ett läge där EU:s 
miljönormer stramas upp måste särskild 
uppmärksamhet fästas vid hur 
tredjeländer som har handelsavtal med 
EU:s följer dessa normer.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/992

Ändringsförslag 992
Gilles Lebreton
för ID-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 energi och miljö. 
Som en del av dessa normer, som är både 
kostsamma och begränsande för EU:s 
jordbrukare, är det nödvändigt att strama 
upp gällande lagstiftning för att förbjuda 
importen av jordbruksprodukter från 
tredjeländer som inte uppfyller samma 
normer.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/993

Ändringsförslag 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
för ID-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 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
även fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
att garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden.

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
även fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
att garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden. Eftersom gällande system inte 
garanterar en skälig inkomst för 
jordbrukare måste de stärkas genom 
strikta åtgärder för att bekämpa skadlig 
praxis inom massdistribution, bedrägerier 
och otillbörlig konkurrens från 
tredjeländer som inte respekterar EU:s 
normer.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Ändringsförslag 994
Gilles Lebreton
för ID-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 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Inom ramen för ökad 
marknadsorientering för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, såsom föreskrivs i 
kommissionens meddelande Framtiden för 
livsmedel och jordbruk, kan 
marknadsexponering, klimatförändring och 
den därmed sammanhängande ökade 
frekvensen och förstörelsekraften av 
allvarliga extrema klimathändelser, samt 
sanitära och fytosanitära kriser leda till risk 
för prisvolatilitet och ökat tryck på 
inkomsterna. Även om jordbrukarna ytterst 
är ansvariga för att utforma sina 
företagsstrategier bör en stabil ram inrättas 
för att säkerställa lämplig riskhantering. 
Därför kan medlemsstaterna och 
jordbrukarna få tillgång till ett 
unionsplattform för riskhantering för 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att ge 
jordbrukarna lämpliga finansiella 
instrument för investeringar och tillgång 
till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.

(15) Inom ramen för ökad 
marknadsorientering för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, såsom föreskrivs i 
kommissionens meddelande Framtiden för 
livsmedel och jordbruk, kan 
marknadsexponering, klimatförändring och 
den därmed sammanhängande ökade 
frekvensen och förstörelsekraften av 
allvarliga extrema klimathändelser, samt 
sanitära och fytosanitära kriser leda till risk 
för prisvolatilitet och ökat tryck på 
inkomsterna. Även om jordbrukarna ytterst 
är ansvariga för att utforma sina 
företagsstrategier bör en stabil ram inrättas 
för att säkerställa lämplig riskhantering. 
Därför kan medlemsstaterna och 
jordbrukarna få tillgång till en 
unionsplattform för riskhantering för 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att bättre 
kunna skydda sina marknader mot 
otillbörlig konkurrens från tredjeländer 
som inte uppfyller samma miljömässiga, 
sanitära och sociala normer. De bör också 
ha möjlighet att säsongsvis och på 
grundval av en deklaration skydda sin 
lokala produktion från import från 
tredjeländer liksom från andra EU-
länder.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/995

Ändringsförslag 995
Gilles Lebreton
för ID-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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förstärkta miljö- och 
klimatåtgärder och bidrag till uppnåendet 
av unionens mål på miljö- och 
klimatområdena har en mycket hög 
prioritet i framtiden inom unionens 
jordbruk och skogsbruk. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
därför avspegla en högre ambitionsnivå 
när det gäller dessa mål. I enlighet med 
genomförandemodellen bör de åtgärder 
som vidtas för att ta itu med 
miljöförstöring och klimatförändringar 
vara resultatinriktade, och artikel 11 i 
EUF-fördraget bör därför i detta 
sammanhang betraktas som en skyldighet 
att nå resultat.

utgår

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 
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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 
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 A8-0200/996

Ändringsförslag 996
Gilles Lebreton
för ID-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. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken, som är föremål för 
budgetnedskärningar och för 
påtryckningar från EU:s handelspolitik, 
förmår inte längre säkerställa lönsamma 
priser för EU:s jordbrukare. Det måste 
utan dröjsmål göras något åt den 
katastrofala påverkan som EU:s 
handelsavtal har på EU:s jordbruk, och 
att motverka denna påverkan, både 
genom kompensation och genom 
protektionistiska åtgärder.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/997

Ändringsförslag 997
Gilles Lebreton
för ID-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 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att säkerställa att unionen 
kan uppfylla sina internationella 
förpliktelser om internt stöd som anges i 
WTO-avtalet om jordbruk, bör vissa 
interventionstyper som omfattas av denna 
förordning fortsätta att anmälas som gröna 
boxen, dvs. stöd som inte har några, eller 
endast minimala, handelsstörande effekter 
eller effekter på produktionen, eller att 
anmälas som stöd enligt blåa boxen inom 
ramen för produktionsbegränsande 
program, och därmed undantas från 
minskningsåtaganden. Även om 
bestämmelserna i denna förordning för 
sådana interventionstyper redan är i 
överensstämmelse med de ”gröna boxen”-
krav som fastställs i bilaga 2 till WTO-
avtalet om jordbruk eller de ”blåa boxen”-
krav som fastställs i artikel 6.5 bör det 
säkerställas att de interventioner som 
planeras av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken även fortsättningsvis 
uppfyller dessa krav.

(20) I syfte att säkerställa att unionen 
kan uppfylla sina internationella 
förpliktelser om internt stöd som anges i 
WTO-avtalet om jordbruk, bör vissa 
interventionstyper som omfattas av denna 
förordning fortsätta att anmälas som gröna 
boxen, dvs. stöd som inte har några, eller 
endast minimala, handelsstörande effekter 
eller effekter på produktionen, eller att 
anmälas som stöd enligt blåa boxen inom 
ramen för produktionsbegränsande 
program, och därmed undantas från 
minskningsåtaganden. Även om 
bestämmelserna i denna förordning för 
sådana interventionstyper redan är i 
överensstämmelse med de ”gröna boxen”-
krav som fastställs i bilaga 2 till WTO-
avtalet om jordbruk eller de ”blåa boxen”-
krav som fastställs i artikel 6.5 bör det 
säkerställas att de interventioner som 
planeras av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken även fortsättningsvis 
uppfyller dessa krav. Efterlevnad av 
WTO:s regler i samband med 
utvecklingen av den gemensamma 
jordbrukspolitikens stödåtgärder är inte 
längre en rimlig garanti för tillträde till 
vissa medlemmars marknader, som är 
inblandade i handelstvister som går 
utöver detta regelverk. Denna situation, 
som förvärras av bristande framsteg i 
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jordbruksförhandlingarna, bör få EU och 
dess medlemsstater att anta en politik som 
är bättre anpassad till jordbrukarnas, men 
också till konsumenternas behov och 
förväntningar, genom att förbjuda 
importen av de mest miljöskadliga 
varorna och genom att upprätthålla höga 
miljömässiga, sanitära och sociala 
normer i medlemsstaterna.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/998

Ändringsförslag 998
Gilles Lebreton
för ID-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 

(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 förtydligas och 
förenklas för att minska den 
administrativa bördan för jordbrukarna. 
Kommissionen måste också garantera 
medlemsstaterna att de respekterar 
normer på en motsvarande nivå i 
handelsavtalen med tredjeländer, även om 
dessa avtal redan har trätt i kraft. Om 
detta mål inte uppfylls måste avtalet 
i fråga ses över eller hävas.



AM\1215973SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

överensstämmelsen mellan 
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].
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Ramverket med normer för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden syftar till att bidra till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, hantering av 
vattenproblem, skydd och förbättring av 
mark samt av den biologiska mångfalden. 
Ramen måste anpassas för att särskilt 
beakta de metoder som fastställts fram till 
2020 inom ramen för miljöanpassning av 
direktstöden, begränsning av 
klimatförändringar och behovet av att öka 
jordbrukens hållbarhet, och i synnerhet 
näringsämneshushållning. Det noteras att 
varje norm för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden bidrar till flera 
mål. För att genomföra denna ram bör 
medlemsstaterna fastställa en nationell 
standard för var och en av de normer som 
fastställts på unionsnivå, och därvid 
beakta de särskilda förhållandena i det 
berörda området, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur. Medlemsstaterna får 
dessutom också fastställa andra 
nationella standarder för de huvudsakliga 
mål som fastställs i bilaga III i syfte att 
förbättra miljö- och klimatresultaten för 
ramen för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. I syfte att stödja 
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jordbruksföretagens odlingsutfall och 
miljöprestationer kommer 
gödslingsplaner att fastställas med hjälp 
av ett särskilt elektroniskt verktyg, ett 
verktyg för hantering av näringsämnen 
för ett hållbart jordbruk, som 
medlemsstaterna ska ställa till de enskilda 
jordbrukarnas förfogande, som en del av 
ramen för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Verktyget bör 
tillhandahålla beslutsstöd för 
jordbruksföretaget, exempelvis 
minimifunktioner för hantering av 
näringsämnen. Omfattande 
interoperabilitet och modularitet bör 
också göra det möjligt att lägga till andra 
elektroniska tillämpningar för 
jordbruksföretag och e-förvaltning. I syfte 
att säkerställa lika spelregler mellan 
jordbrukare och över hela EU kan 
kommissionen ge stöd till 
medlemsstaterna vid utformningen av 
verktyget samt för de tjänster för 
bearbetning och lagring av uppgifter som 
krävs.
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