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Ändringsförslag 449
Albert Deß

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de

Ändringsförslag 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 13 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

Or. en

Ändringsförslag 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
42 och 43.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
39.1 b, 42 och 43.2,

Or. en
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Motivering

För att säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen, särskilt genom en 
höjning av den individuella inkomsten för personer som arbetar inom jordbruket.

Ändringsförslag 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
resiliens, högre producentpriser 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.
Vid reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör man ta hänsyn till 
att koncentrationen, intensifieringen, den 
stadiga ökningen av produktivitet och 
produktion som går på export har lett till 
effekter som är rakt motsatta de man 
förutspådde, såsom färre jordbrukare, 
övergivna byar, inkomster som blir 
alltmer otillräckliga, en åldrande 
jordbruksbefolkning och 
avlösningssvårigheter, större 
skuldsättning, miljöproblem etc.
Vi bör därför genomföra en omfattande 
reform av den gemensamma 
jordbrukspolitiken som kan säkerställa att 
EU:s livsmedelsproduktion sköts av små 
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och medelstora jordbrukare som verkligen 
åtar sig att vårda miljön och bekämpa 
klimatförändringarna.

Or. es

Ändringsförslag 453
Nuno Melo

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 och marknadsorienterad, 
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. Den nya politiken bör 
även leda till en förenkling för 
bidragsmottagarna och säkerställa en 
tillräcklig inkomst för dem i enlighet med 
artikel 39 b i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 1
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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, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord-
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare. Den nya politiken bör 
därutöver innebära en förenkling för 
bidragsmottagarna och säkerställa 
tillräckliga intäkter för dem.

Or. it

Ändringsförslag 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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

(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 
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klimatrelaterade hållbarheten inom jord-
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare.

klimatrelaterade hållbarheten inom jord-
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare. Den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa 
förenkling på nationell och regional nivå 
och på jordbruksenhetsnivå.

Or. ro

Ändringsförslag 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord-
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare. Den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa en 
genuin förenkling på nationell och 
regional nivå och på 
jordbruksföretagsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 457
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Mairead McGuinness

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, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord-
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för 
bidragsmottagare. För att den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
uppnå dessa mål krävs en välfinansierad 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 458
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 

(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 
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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.

inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) måste bli mer 
resultatorienterad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet med 
inriktning på en territoriellt balanserad 
utveckling, 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.

Or. en

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken måste stödja alla typer av jordbruksverksamhet i alla 
områden.

Ändringsförslag 459
Hilde Vautmans

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, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord-, 
trädgårds- och skogsbruket och i 
landsbygdsområden, samt bidra till att 
minska den administrativa bördan för 
bidragsmottagare.



PE629.664v01-00 10/192 AM\1167703SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 460
Marijana Petir

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, energimässiga, 
miljömässiga och klimatrelaterade 
hållbarheten inom jord- och skogsbruket 
och i landsbygdsområden, samt bidra till 
att minska den administrativa bördan för 
bidragsmottagare.

Or. hr

Ändringsförslag 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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 

(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 
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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.

jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även de
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade resultaten inom jord- och 
skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för
bidragsmottagare.

Or. fr

Ändringsförslag 462
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken fortsätter att spela en 
central roll i Europeiska unionens sociala 
och territoriella sammanhållning och i 
utvecklingen av dess landsbygdsområden, 
och landsbygdsområdenas 
produktionsstruktur och EU-
medborgarnas självförsörjningsgrad är i 
hög grad beroende av den. Man måste 
därför försöka bromsa den gradvisa 
nedläggningen av jordbruksverksamhet 
genom att bibehålla en stark gemensam 
jordbrukspolitik med tillräckliga medel, så 
att man även fortsättningsvis kan stödja 
hållbar utveckling i landsbygdsmiljön, 
minska avfolkningen av landsbygden och 
fortsätta lyssna på konsumenternas allt 
större krav i frågor som rör miljö, 
livsmedelssäkerhet och djurskydd. Med 
tanke på de utmaningar som EU:s 
producenter står inför till följd av nya 
lagstiftningskrav och en mer uttalad 
miljöambition, mot bakgrund av 
prisvolatilitet och öppnare gränser för 
importer från tredjeländer, är det lämpligt 
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att behålla budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
åtminstone samma nivå som under 
perioden 2014–2020.

Or. es

Ändringsförslag 463
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken fortsätter att spela en 
central roll i utvecklingen av Europeiska 
unionens landsbygdsområden, och EU-
medborgarnas självförsörjningsgrad är i 
hög grad beroende av den. Man måste 
därför försöka bromsa den gradvisa 
nedläggningen av jordbruksverksamhet 
genom att bibehålla en stark gemensam 
jordbrukspolitik med tillräckliga medel, 
som skapar sysselsättning, så att man kan 
minska arbetslösheten på landsbygden 
och fortsätta lyssna på konsumenternas 
krav i frågor som rör miljö, 
livsmedelssäkerhet och djurskydd. Med 
tanke på de utmaningar som EU:s 
producenter står inför till följd av nya 
lagstiftningskrav och en mer uttalad 
miljöambition, mot bakgrund av 
prisvolatilitet och öppnare gränser för 
importer från tredjeländer, är det lämpligt 
att behålla budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
åtminstone samma nivå som under 
perioden 2014–2020.

Or. es

Ändringsförslag 464
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 39 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
fastställs de särskilda målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
följande:

1. Höja produktiviteten inom jordbruket 
genom att främja tekniska framsteg och 
genom att trygga ett optimalt utnyttjande 
av produktionsfaktorerna, särskilt 
arbetskraften.

2. Säkerställa en skälig levnadsstandard 
för jordbruksbefolkningen.

3. Stabilisera jordbruks- och 
livsmedelsmarknaderna.

4. Säkerställa livsmedelsförsörjningen 
och

5. säkerställa tillgång till varor till skäliga 
priser för konsumenterna.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
måste alltid först och främst bidra till de 
ovannämnda EU-målen, samtidigt som 
den försöker uppnå EU-målen om att 
främja ett hållbart jordbruk och bevara 
miljön och naturen och om att uppnå 
territoriell och social sammanhållning i 
landsbygdsområden.

Or. en

Motivering

Vi måste alltid hålla fast vid de huvudsakliga målen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
som fastställs i artikel 39 i EUF-fördraget och att tillkännage detta.

Ändringsförslag 465
Manolis Kefalogiannis

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken fortsätter att spela en 
central roll i utvecklingen av Europeiska 
unionens landsbygdsområden, och EU-
medborgarnas självförsörjningsgrad är i 
hög grad beroende av den. Man måste 
därför försöka bromsa den gradvisa 
nedläggningen av jordbruksverksamhet 
genom att bibehålla en stark gemensam 
jordbrukspolitik med tillräckliga medel, så 
att man kan minska avfolkningen av 
landsbygden och fortsätta lyssna på 
konsumenternas krav i frågor som rör 
miljö, livsmedelssäkerhet och djurskydd. 
Med tanke på de utmaningar som de 
europeiska producenterna står inför till 
följd av nya lagstiftningskrav och en mer 
uttalad miljöambition, mot bakgrund av 
prisvolatilitet och öppnare gränser för 
importer från tredjeländer, är det lämpligt 
att behålla budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
åtminstone samma nivå som under 
perioden 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin resolution av den 30 maj 
2019 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och egna medel beklagade 
parlamentet djupt att kommissionens 
förslag av den 2 maj 2018 om den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 direkt 
skulle leda till en minskning med 15 % av 
anslagen till den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och motsatte sig alla 
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nedskärningar som skulle kunna inverka 
negativt på själva arten på och målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. I 
detta sammanhang ifrågasatte 
parlamentet även förslaget att drastiskt 
minska Ejflu med mer än 25 %.

Or. en

Ändringsförslag 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Det är viktigt att behålla de totala 
anslagen till den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2021–2027 för EU-27 
på åtminstone samma nivå som i 
budgeten för 2014–2020 i fasta priser.

Or. en

Ändringsförslag 468
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt för bidragsmottagarna. 
Att grunda den gemensamma 
jordbrukspolitiken på prestation 
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innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
För att undvika att stärkt subsidiaritet 
leder till en åternationalisering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
denna förordning emellertid innehålla en 
tydlig uppsättning EU-regler som syftar 
till att förhindra en snedvridning av 
konkurrensen och säkerställa icke-
diskriminerande behandling av EU:s alla 
jordbrukare på EU:s hela territorium. 
Medlemsstaterna ska i sina strategier för 
att uppnå dessa mål även säkerställa en 
minskning av den administrativa bördan 
för bidragsmottagare.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste i sina strategier inkludera tydliga och påtagliga åtgärder och 
förebyggande åtgärder som de kommer att vidta för att minska den administrativa bördan för 
bidragsmottagarna. En ökad subsidiaritet är dessutom välkommen eftersom den skulle kunna 
ge mer flexibilitet till förmån för jordbrukarna. Den kan även bidra till att minska överflödig 
byråkrati. Samtidigt måste vi dock kraftfullt avvisa en åternationalisering av GJP.

Ändringsförslag 469
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
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regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt för bidragsmottagarna. 
Att grunda den gemensamma 
jordbrukspolitiken på prestation 
(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
gemensamma regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
För att undvika att stärkt subsidiaritet 
leder till en åternationalisering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
denna förordning emellertid innehålla en 
tydlig uppsättning EU-regler som syftar 
till att förhindra en snedvridning av 
konkurrensen och säkerställa icke-
diskriminerande behandling av EU:s alla 
jordbrukare på EU:s hela territorium. 
Medlemsstaterna ska i sina strategier för 
att uppnå dessa mål säkerställa en 
minskning av den administrativa bördan 
för bidragsmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar, till exempel en 
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som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

ökande koncentration av jordbruksmark 
och bland annat en koncentration av 
direkta utbetalningar till ett fåtal 
personer, och möjligheter som uppkommer 
på unionsnivå, nationell, regional och lokal 
nivå, och på jordbruken, måste 
förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
hållbarhet och prestation 
(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen i det större 
sammanhang som har att göra med 
likvärdiga förutsättningar. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
Detta är endast möjligt om målen är 
ambitiösa och ett övervakningssystem 
används som gör det möjligt att jämföra 
en medlemsstat med en annan för att 
garantera att den gemensamma 
jordbrukspolitiken på EU-nivå bidrar till 
samhällets krav rörande miljön, den 
biologiska mångfalden och djurskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 471
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
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bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt för bidragsmottagarna 
och för medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. Att grunda den gemensamma 
jordbrukspolitiken på prestation 
(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
gemensamma regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
För att undvika att stärkt subsidiaritet 
leder till en åternationalisering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
denna förordning emellertid innehålla en 
tydlig uppsättning EU-regler som syftar 
till att förhindra en snedvridning av 
konkurrensen och säkerställa icke-
diskriminerande behandling av EU:s alla 
jordbrukare på EU:s hela territorium.

Or. en

Ändringsförslag 472
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
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måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
För att undvika att stärkt subsidiaritet 
leder till en åternationalisering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
denna förordning emellertid innehålla en 
tydlig uppsättning EU-regler som syftar 
till att förhindra en snedvridning av 
konkurrensen och säkerställa icke-
diskriminerande behandling av EU:s alla 
jordbrukare på EU:s hela territorium.

Or. en

Ändringsförslag 473
Manolis Kefalogiannis

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt för bidragsmottagarna. 
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gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

Att grunda den gemensamma 
jordbrukspolitiken på prestation 
(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
gemensamma regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
För att undvika att stärkt subsidiaritet 
leder till en åternationalisering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
denna förordning emellertid innehålla en 
tydlig uppsättning EU-regler som syftar 
till att förhindra en snedvridning av 
konkurrensen och säkerställa icke-
diskriminerande behandling av EU:s alla 
jordbrukare på EU:s hela territorium.

Or. en

Ändringsförslag 474
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt, i synnerhet för de 
slutliga bidragsmottagarna. Att grunda 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
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innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov, 
samtidigt som man säkerställer att den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
enhetlighet inte undergrävs, och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

Or. en

Motivering

Man måste se till att förenklingarna fungerar för jordbrukarna samtidigt som en enhetlig 
politik bibehålls.

Ändringsförslag 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
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hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

hur de uppfyller målen och samtidigt 
säkerställer säker politik och finansiell 
trygghet för sektorn. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

Or. ro

Ändringsförslag 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt för jordbrukarna. Att 
grunda den gemensamma 
jordbrukspolitiken på prestation 
(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen, och samtidigt som 
man säkerställer politisk säkerhet och 
finansiell trygghet för sektorn. Genom 
stärkt subsidiaritet är det möjligt att ta 
större hänsyn till lokala villkor och behov 
och skräddarsy stöden så att de så mycket 
som möjligt bidrar till att unionens mål 
uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, 
t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens 
mål och grundläggande regler, samtidigt 
som medlemsstaterna bör ha större ansvar 
för hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på växande utmaningar och 
möjligheter som uppkommer på 
unionsnivå, nationell, regional och lokal 
nivå samt landsbygdsnivå, och på 
jordbruken, måste förvaltningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken förbättras
och i sina resultat bättre anpassas till 
unionens mål, samtidigt som den 
administrativa bördan minskas avsevärt. 
Att grunda den gemensamma 
jordbrukspolitiken på prestation 
(genomförandemodellen) innebär att 
unionen bör ställa upp gemensamma
politiska parametrar för att svara på de 
utmaningar som identifierats, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål, 
inbegripet landsbygdsutveckling, samtidigt 
som medlemsstaterna bör ha större ansvar 
för hur de uppfyller målsättningarna samt 
de gemensamma EU-målen och de 
nationella målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 478
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
gemensamma mål och regler, samtidigt 
som medlemsstaterna bör ha större ansvar 
för hur de uppfyller målen och genomför 
åtgärderna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

Or. fr

Ändringsförslag 479
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
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gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ges större autonomi 
när det gäller hur de uppfyller målen. 
Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att 
ta större hänsyn till lokala villkor och 
behov och skräddarsy stöden så att de så 
mycket som möjligt bidrar till att unionens 
mål uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 480
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter 
för medlemsstaterna att ta hänsyn till sina 
egna särdrag på nationell, regional och 
lokal nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

(3) Medlemsstaterna bör ges möjlighet 
att precisera vissa definitioner i sina 
strategiska planer. För att säkerställa en 
ram med mål och krav och gemensamma 
likvärdiga förutsättningar måste 
nödvändiga grundläggande delar som ska 
ingå i dessa ramdefinitioner fastställas på 
unionsnivå.

Or. es

Ändringsförslag 481
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter 
för medlemsstaterna att ta hänsyn till sina 
egna särdrag på nationell, regional och 
lokal nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

(3) Medlemsstaterna bör därför ges viss
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
gemensamma grundläggande delar som 
ska ingå i dessa definitioner 
(ramdefinitioner).

Or. en

Ändringsförslag 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal 
nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal 
nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste ramarna dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner) för att 
förhindra snedvridning av den inre 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal 
nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal 
nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma ekonomiska, ekologiska och 
sociala likvärdiga förutsättningar måste 
vissa ramar dock fastställas på unionsnivå 
och utgöra nödvändiga grundläggande 
delar som ska ingå i dessa definitioner 
(ramdefinitioner).

Or. en

Ändringsförslag 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal 
nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal 
nivå. Medlemsstaterna bör därför i hög 
grad ges möjlighet att precisera vissa 
definitioner i sina strategiska planer. För att 
säkerställa gemensamma likvärdiga 
förutsättningar måste vissa ramar dock 
fastställas på unionsnivå och utgöra 
nödvändiga grundläggande delar som ska 
ingå i dessa definitioner (ramdefinitioner).
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Or. ro

Ändringsförslag 485
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Användningen av gemensamma 
definitioner som uteslutande fastställts på 
unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna 
särdrag på nationell, regional och lokal
nivå. Medlemsstaterna bör därför ges 
möjlighet att precisera vissa definitioner i 
sina strategiska planer. För att säkerställa 
gemensamma likvärdiga förutsättningar 
måste vissa ramar dock fastställas på 
unionsnivå och utgöra nödvändiga 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

(3) Användningen av en del
gemensamma definitioner som uteslutande 
fastställts på unionsnivå har orsakat vissa 
svårigheter för medlemsstaterna att ta 
hänsyn till sina egna särdrag på nationell, 
regional och lokal nivå. Medlemsstaterna 
bör därför ges möjlighet att precisera vissa 
definitioner i sina strategiska planer. För att 
säkerställa gemensamma likvärdiga 
förutsättningar måste vissa ramar dock 
fastställas på unionsnivå och utgöra 
nödvändiga grundläggande delar som ska 
ingå i dessa definitioner (ramdefinitioner).

Or. en

Ändringsförslag 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Jämställdhet är ett centralt mål för 
EU och dess medlemsstater, och det bör 
därför integreras i den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. es

Ändringsförslag 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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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) Ramdefinitionen av 
”jordbruksverksamhet” måste 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.

Or. fr

Ändringsförslag 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

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 

(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 
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”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.

”jordbruksverksamhet” omfatta både 
produktion av jordbruksprodukter och 
underhåll av agroekologiska 
produktionssystem och den sociala 
strukturen i jordbruksarealer. För att 
anpassa detta till lokala förhållanden bör 
medlemsstaterna fastställa definitioner av 
jordbruksverksamhet som ligger i linje 
med EU:s skyldigheter, såsom målen för 
hållbar utveckling, klimatmålen och 
målen för biologisk mångfald, i sina 
strategiska planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 489
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

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 för den gemensamma 
jordbrukspolitiken samtidigt som 
verksamheten bedrivs inom en EU-
omfattande ramdefinition.
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Or. en

Motivering

GJP måste förbli gemensam för att skydda den i framtiden.

Ändringsförslag 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 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 för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga (5) För att bevara de väsentliga 
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unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte. Med tanke på 
förenklingsmålet bör ramdefinitionerna 
undvika tillkommande bördor eller 
hävdande av jordbruksmässiga eller 
ekonomiska krav som inte är realistiska 
för jordbrukarna.

Or. it

Ändringsförslag 492
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som 
uteslutande eller ej kan användas för bete 
eller som kan producera foder, oavsett om 
de används för faktisk produktion eller 
inte. Med tanke på målet att förenkla 
ramen bör man undvika ytterligare bördor 
för jordbrukarna eller att lägga på 
orealistiska jordbruksmässiga eller 
ekonomiska krav.

Or. en

Ändringsförslag 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
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Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte. Målet att förenkla 
den gemensamma jordbrukspolitiken bör 
stå i centrum för att säkerställa att de 
administrativa bördorna för jordbrukare 
inte ökas.

Or. ro

Ändringsförslag 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte. Målet att förenkla 
den gemensamma jordbrukspolitiken bör 
vara av central vikt för att säkerställa att 
det inte läggs på ytterligare bördor på 
jordbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 495
Maria Noichl
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en tydlig definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs, annat örtartat foder, buskar och 
träd eller ej utrymmeskrävande 
landskapselement som inte odlas i 
fodersyfte, som kan användas för bete eller 
som kan producera foder, oavsett om de 
används för faktisk produktion eller inte.

Or. de

Ändringsförslag 496
Michel Dantin
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara gemensamma
väsentliga unionsomfattande element som 
säkerställer jämförbarhet mellan 
medlemsstaterna och likabehandling av 
europeiska jordbrukare, dock utan att 
begränsa medlemsstaterna i deras strävan 
att uppnå unionens mål, bör en definition 
av ”jordbruksareal” fastställas. De 
relaterade definitionerna av ”åkermark”, 
”permanenta grödor” och ”permanent 
gräsmark” bör anges i allmänna ordalag så 
att medlemsstaterna får möjlighet att 
ytterligare specificera definitionerna i 
enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

Or. fr

Ändringsförslag 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
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Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta areal som 
faktiskt används för produktion samt 
plantskolor. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder samt 
avkastning från buskar och träd, såsom 
ekollon och kastanjer, som kan användas 
för bete eller som kan producera foder.

Or. es

Ändringsförslag 498
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor 
och traditionella metoder. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete, fungera som 
insamlingsområde för pollinatorer eller 
som kan producera foder, oavsett om de 
används för faktisk produktion eller inte.

Or. en

Motivering

Skyddet för permanent gräsmark i vissa områden är beroende av traditionella metoder.

Ändringsförslag 499
Matt Carthy
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor 
och traditionella metoder. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 500
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
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Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor 
och traditionella metoder. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom klustren ”Livsmedel 
och naturresurser” och ”Inkluderande 
och tryggt samhälle inklusive 
motståndskraft mot katastrofer” inom 
ramen för Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden som 
har anpassats till målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden så att 
jordbrukare får tillgång till den allra 
senaste tekniken.

Or. ro

Ändringsförslag 503
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Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
som har en omedelbar positiv inverkan
inom jordbruket och på landsbygden.

Or. it

Ändringsförslag 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

(6) Synergier mellan Ejflu och 
Horisont Europa bör uppmuntra till att 
Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och miljömässig
hållbarhet inom jordbruket, i syfte att 
främja innovationer inom jordbruket och 
på landsbygden.

Or. en
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Motivering

Den miljömässiga hållbarheten måste i framtiden ges lika vikt som den jordbruksmässiga 
produktiviteten.

Ändringsförslag 505
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 
jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga villkor 
som gör att områden som även används för 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
också kan räknas som stödberättigande 
hektar.

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag medlemsstaterna bör tillåtas 
inkludera landskapselement som ligger 
inom denna jordbruksareal i dessa 
stödberättigande hektar. För att undvika 
dubbla ansökningar bör medlemsstaterna 
särskilt fastställa villkor för hur man avgör 
huruvida jordbrukaren förfogar över 
marken. Med hänsyn till sannolikheten för 
sporadiskt och tillfälligt bruk av 
jordbruksmark för en verksamhet som 
strängt taget inte är jordbruksverksamhet, 
och med tanke på vilken potential vissa 
former av annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet har för att bidra till 
en diversifiering av jordbruksföretags 
inkomster, bör medlemsstaterna fastställa 
lämpliga villkor som gör att områden som 
även används för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet också kan räknas som 
stödberättigande hektar. På grund av 
risken för olagligt beslagtagande av 
stödberättigande jordbruksmark bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att 
betrakta vissa områden som brukas 
olagligt som icke stödberättigande, 
särskilt när det genom ett slutgiltigt 
domstolsbeslut fastställts att den sökande 
olagligen har tillskansat sig dessa 
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områden.

Or. fr

Ändringsförslag 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt 
och tillfälligt bruk av jordbruksmark för 
en verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har 
för att bidra till en diversifiering av 
jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga 
villkor som gör att områden som även 
används för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet också kan räknas 
som stödberättigande hektar.

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken.

Or. es

Ändringsförslag 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 
jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga villkor 
som gör att områden som även används för 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
också kan räknas som stödberättigande 
hektar.

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 
jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga villkor 
som gör att områden som även används för 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
också kan räknas som stödberättigande 
hektar. Kommissionen bör använda det 
senaste eller mest relevanta året som 
meddelats av medlemsstaterna som 
referensår för deras sammanlagda antal 
deklarerade stödberättigande hektar.

Or. ro

Ändringsförslag 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
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bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 
jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga villkor 
som gör att områden som även används för 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
också kan räknas som stödberättigande 
hektar.

bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 
jordbruksföretags inkomster, under 
förutsättning att de inte skadar 
odlingskapaciteten eller de naturliga 
landskapselementen, bör medlemsstaterna 
fastställa lämpliga villkor som gör att 
områden som även används för annan 
hållbar verksamhet än 
jordbruksverksamhet också kan räknas som 
stödberättigande hektar.

Or. en

Ändringsförslag 509
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 

(7) För att säkerställa rättslig säkerhet 
om att stöd betalas ut för en jordbruksareal 
som jordbrukaren förfogar över och där en 
jordbruksverksamhet bedrivs, bör det 
fastställas en ramdefinition av 
stödberättigande hektar med alla väsentliga 
drag. För att undvika dubbla ansökningar 
bör medlemsstaterna särskilt fastställa 
villkor för hur man avgör huruvida 
jordbrukaren förfogar över marken. Med 
hänsyn till sannolikheten för sporadiskt och 
tillfälligt bruk av jordbruksmark för en 
verksamhet som strängt taget inte är 
jordbruksverksamhet, och med tanke på 
vilken potential vissa former av annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet har för 
att bidra till en diversifiering av 
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jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga villkor 
som gör att områden som även används för 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
också kan räknas som stödberättigande 
hektar.

jordbruksföretags inkomster, bör 
medlemsstaterna fastställa lämpliga villkor 
som gör att områden som även används för 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
under kortare tid och i en omfattning som 
begränsas till en viss procentandel av den 
stödberättigande marken också kan räknas 
som stödberättigande hektar.

Or. en

Ändringsförslag 510
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller arealer som används 
för produktion av hampa bör krav på 
användning av hampfrösorter med en 
tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än 
0,2 % ingå i definitionen av 
stödberättigande hektar, i syfte att skydda 
folkhälsan och säkerställa samstämmighet 
med annan lagstiftning.

(8) När det gäller arealer som används 
för produktion av hampa bör krav på 
användning av hampfrösorter med en 
tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än 
0,5 % ingå i definitionen av 
stödberättigande hektar, i syfte att skydda 
folkhälsan och säkerställa samstämmighet 
med annan lagstiftning.

Or. en

Motivering

Kravet på en lägre tetrahydrokannabinolhalt i EU begränsar valet av sorter för europeiska 
jordbrukare.

På grund av gränsen på 0,2 % inom detta område har den hamparelaterade 
livsmedelsindustrin i Europa en betydande konkurrensmässig nackdel jämfört med 
producenter i Nordamerika och Asien (0,3 %–1 %).

Inom Europeiska unionen användes den internationellt accepterade halten på 0,3 % fram till 
år 1999. Gränsen sänktes därefter från 0,3 % till 0,2 %. Genom att åter höja gränsen till 0,3 
% eller öka den till 0,5 % skulle man möjliggöra betydande förbättringar i växtprodukternas 
kvalitet och kvantitet.

Ändringsförslag 511
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Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller arealer som används 
för produktion av hampa bör krav på 
användning av hampfrösorter med en 
tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än 
0,2 % ingå i definitionen av 
stödberättigande hektar, i syfte att skydda 
folkhälsan och säkerställa samstämmighet 
med annan lagstiftning.

(8) När det gäller arealer som används 
för produktion av hampa bör krav på 
användning av hampfrösorter med en 
tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än 
0,3 % ingå i definitionen av 
stödberättigande hektar, i syfte att skydda 
folkhälsan och säkerställa samstämmighet 
med annan lagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 512
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation och garantera en rättvis 
fördelning av direktstödet bör inkomststöd 
riktas till riktiga jordbrukare. För att 
säkerställa en kraftfull gemensam strategi 
på EU-nivå för sådant riktat stöd, bör en 
ramdefinition av ”riktiga jordbrukare” med 
gemensamma drag fastställas. Denna 
definition bör baseras på verklig och 
ändamålsenlig jordbruksverksamhet, 
under förutsättning att definitionen 
inriktas på aktiva jordbrukare som 
producerar foder, fiber och förnybar 
energi – de som bidrar till en hållbar 
sektor och tillhandahåller kollektiva 
nyttigheter och tillväxt. På grundval av 
denna ramdefinition bör medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken definiera 
vilka jordbrukare som inte ska anses vara 
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diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

riktiga jordbrukare, på grundval av villkor 
som inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena. Ramdefinitionen 
bör under alla omständigheter bidra till 
att bevara den modell med 
familjejordbruk som finns i Europeiska 
unionen samt utgå ifrån en autentisk 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 513
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. En gemensam negativ 
förteckning måste fastställas över de 
enheter som utesluts från direktstöd i 
likhet med förteckningen i artikel 9.2 i 
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verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

förordning nr 1307/2013/EU. Detta bör 
inte heller utesluta stöd till jordbrukare 
med flera sysslor, som aktivt utövar 
jordbruk, men som också är engagerade i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena. Ramdefinitionen 
bör under alla omständigheter bidra till 
att bevara den modell med 
familjejordbruk som finns i Europeiska 
unionen samt utgå ifrån en autentisk 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Motivering

Vi måste fortsatt utesluta flygplatser, järnvägstjänster, vattenverk, fastighetsföretag eller 
permanenta sport- och rekreationsanläggningar från att dra nytta av direktstöd.

Ändringsförslag 514
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation och säkerställa en rättvis 
fördelning av direktstödet bör inkomststöd 
riktas till riktiga jordbrukare. För att 
säkerställa en gemensam strategi på EU-
nivå för sådant riktat stöd, bör en 
ramdefinition av ”riktiga jordbrukare” med 
de gemensamma dragen fastställas. På 
grundval av denna ramdefinition bör 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera vilka jordbrukare som inte ska 
anses vara riktiga jordbrukare, på grundval 
av villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och förekomst i register. 
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sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Detta bör inte heller utesluta stöd till 
jordbrukare med flera sysslor, som aktivt 
utövar jordbruk, men som också är 
engagerade i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet utanför 
jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena. Ramdefinitionen 
bör under alla omständigheter bidra till 
att bevara den befintliga 
familjejordbruksmodell som finns i 
Europeiska unionen samt utgå ifrån en 
trovärdig jordbruksverksamhet i enlighet 
med formuleringen i artikel 4.1 a i denna 
förordning.

Or. nl

Ändringsförslag 515
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation och garantera en rättvis 
fördelning av direktstödet bör inkomststöd 
riktas till riktiga jordbrukare. För att 
säkerställa en gemensam strategi på EU-
nivå för sådant riktat stöd, bör en 
ramdefinition av ”riktiga jordbrukare” med 
de gemensamma dragen fastställas. På 
grundval av denna ramdefinition bör 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera vilka jordbrukare som inte ska 
anses vara riktiga jordbrukare, på grundval 
av villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och förekomst i register. 
Stöd till jordbrukare med flera sysslor, som 
aktivt utövar jordbruk men som också är 
engagerade i annan verksamhet än 
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utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

jordbruksverksamhet utanför 
jordbruksföretaget, bör inte uteslutas,
eftersom deras diversifierade verksamheter 
ofta förbättrar den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområdena. 
Ramdefinitionen bör under alla 
omständigheter bidra till att bevara den 
modell med familjejordbruk som finns i 
Europeiska unionen samt utgå ifrån en 
tydligt fastställd jordbruksverksamhet i 
enlighet med artikel 4.1 a.

Or. en

Motivering

Tilldelningen av direktstöd till riktiga jordbrukare, som har en tydlig koppling till 
jordbruksverksamhet, är den mest rättvisa lösningen när det gäller en omfördelning av 
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

Ändringsförslag 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation och garantera en rättvis 
fördelning av direktstödet bör inkomststöd 
riktas till riktiga jordbrukare. För att 
säkerställa en gemensam strategi på EU-
nivå för sådant riktat stöd, bör en 
ramdefinition av ”riktiga jordbrukare” med 
de gemensamma dragen fastställas. På 
grundval av denna ramdefinition bör 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera vilka jordbrukare som inte ska 
anses vara riktiga jordbrukare, på grundval 
av villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och förekomst i register. 
Stöd till jordbrukare med flera sysslor, som 
aktivt utövar jordbruk men som också är 
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verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

engagerade i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet utanför 
jordbruksföretaget, bör inte uteslutas,
eftersom deras diversifierade verksamheter 
ofta förbättrar den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområdena. 
Ramdefinitionen bör under alla 
omständigheter bidra till att bevara den 
modell med familjejordbruk som finns i 
Europeiska unionen samt utgå ifrån en 
tydligt fastställd jordbruksverksamhet i 
enlighet med artikel 4.1 a.

Or. en

Motivering

De gemensamma delarna av GJP, såsom definitioner, bör överenskommas och definieras på 
EU-nivå, men med tillräcklig flexibilitet så att de lätt kan anpassas på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 517
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
riktiga jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av 
”riktiga jordbrukare” med de väsentliga 
dragen fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation får medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.
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verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
riktiga jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av 
”riktiga jordbrukare” med de väsentliga 
dragen fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation får medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition och för att undvika farliga 
tendenser till spekulativt markrofferi bör 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken
definiera vilka jordbrukare som inte ska 
anses vara riktiga jordbrukare, på grundval 
av villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och förekomst i register, och 
säkerställa att riktiga jordbrukare 
verkligen får stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. ro

Ändringsförslag 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 



PE629.664v01-00 58/192 AM\1167703SV.docx

SV

prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition skulle medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken kunna
definiera vilka jordbrukare som ska anses 
vara riktiga jordbrukare, på grundval av 
villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och förekomst i register. 
Detta bör inte heller utesluta stöd till 
jordbrukare med flera sysslor, som aktivt 
utövar jordbruk, men som också är 
engagerade i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet utanför 
jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena. Denna 
ramdefinition måste under alla 
omständigheter bidra till att bevara den 
befintliga familjejordbruksmodellen i 
Europeiska unionen samt utgå ifrån 
trovärdig jordbruksverksamhet.

Or. ro

Ändringsförslag 521
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga
jordbrukare” med de väsentliga dragen 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
jordbrukare som bedriver 
jordbruksverksamhet på de 
jordbruksarealer som tillhör deras 
jordbruksföretag. För att säkerställa en 
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fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara 
riktiga jordbrukare, på grundval av 
villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och förekomst i register. 
Detta bör inte heller utesluta stöd till 
jordbrukare med flera sysslor, som aktivt 
utövar jordbruk, men som också är 
engagerade i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet utanför 
jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av 
”jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas jämte en tydlig definition av 
”jordbrukare” i syfte att fastställa 
berättigande till stöd. På grundval av 
denna ramdefinition bör medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken definiera 
vilka jordbrukare som är berättigade till 
stöd. Eftersom den politiska inriktningen 
på området landsbygdsutveckling har 
uppmuntrat jordbrukarna till att 
diversifiera sin verksamhet till att omfatta 
annat förutom själva gården, bör detta inte 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. en

Motivering

Definitionen av jordbrukare bör fastställas på EU-nivå i syfte att fastställa rätten till 
utbetalning av stöd för att säkerställa likvärdiga förutsättningar. Användningen av termen 
”jordbrukare” bör inte inskränkas med termer som ifrågasätter deras legitimitet. Strykningen 
av termen ”riktig” ska gälla i hela texten.

Ändringsförslag 522
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
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jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av ett eller flera
villkor som inkomstprövning,
jordbrukarens ålder med beaktande av 
nationella bestämmelser avseende 
lagstadgad pensionsålder,
arbetskraftsinsats på gården, företagets 
målsättningar och/eller förekomst i 
register. Detta bör inte heller utesluta stöd 
till jordbrukare med flera sysslor, som 
aktivt utövar jordbruk, men som också är 
engagerade i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet utanför 
jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 523
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
riktiga jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation måste inkomststöd riktas till 
stödberättigade jordbrukare. För att 
säkerställa en gemensam strategi på EU-
nivå för sådant riktat stöd, skulle en 
ramdefinition av ”stödberättigad
jordbrukare” med fastställande av 
allmänna kriterier göra det möjligt för
medlemsstaterna att i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara 
stödberättigade jordbrukare, på grundval 
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gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

av fastställda kriterier. Detta bör inte 
heller utesluta stöd till jordbrukare med 
flera sysslor, som aktivt utövar jordbruk, 
men som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
riktiga jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens relevans 
bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetade timmar på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. es
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Ändringsförslag 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av 
”jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. de

Ändringsförslag 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
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prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
gården och förekomst i register. Detta bör 
inte heller utesluta stöd till jordbrukare 
med flera sysslor, som aktivt utövar 
jordbruk, men som också är engagerade i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. en

Ändringsförslag 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara riktiga 
jordbrukare, på grundval av villkor som 
inkomstprövning, arbetskraftsinsats på 
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gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk och 
som bidrar till hållbarheten i 
jordbrukssektorn, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Or. it

Ändringsförslag 528
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I syfte att ta hänsyn till situationen 
för en juridisk person eller en grupp av 
fysiska eller juridiska personer när den 
nationella lagstiftningen tillskriver de 
enskilda medlemmarna rättigheter och 
skyldigheter som är jämförbara med dem 
som gäller för enskilda jordbrukare som 
är ansvariga för ett jordbruksföretag, 
särskilt när det gäller deras ekonomiska, 
sociala och skattemässiga ställning, under 
förutsättning att de har bidragit till att 
stärka de berörda juridiska personernas 
eller gruppernas jordbruksstrukturer, bör 
medlemsstaterna ha rätt att betala ut stöd, 
i form av direktstöd, stöd inom ramen för 
sektorsspecifika åtgärder eller stöd till 
landsbygdsutveckling, till en juridisk 
person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer som respekterar 
definitionen av en ”riktig jordbrukare” 
och de rättigheter och skyldigheter som 
tillfaller enskilda jordbrukare som är 
ansvariga för ett jordbruksföretag, särskilt 
i fråga om deras ekonomiska, sociala och 
skattemässiga ställning. Gruppen bör i sitt 
eget namn motta det sammanlagda 
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stödbeloppet för varje enskild jordbrukare 
som ingår i denna, under förutsättning att 
den kan bevisa att var och en av 
medlemmarna bidrar till att förbättra 
samhället.

Or. fr

Ändringsförslag 529
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste använda en 
strategi som integrerar ett 
jämställdhetsperspektiv, mot bakgrund av 
att kvinnor på landsbygden står inför 
särskilda utmaningar och ibland 
flerfaldig diskriminering när det gäller 
utbildning, yrkes- och fortbildning, 
sysselsättning och tillgång till socialt 
skydd. Samtidigt tenderar jordbruk under 
kvinnors ledning att vara betydligt 
mindre, och kvinnors arbetsinsats som 
jordbrukarens hustru räknas inte alltid ut, 
så att de inte har någon oberoende 
inkomst och deras tillgång till socialt 
skydd inte kan säkerställas, vilket leder till 
löne- och pensionsklyftor mellan könen 
på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 530
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(9a) Dessutom får medlemsstaterna för 
juridiska personer eller grupper som 
består av fysiska eller juridiska personer 
fastställa lämpliga trösklar och tak som 
ska tillämpas på stöd eller interventioner 
som fastställs inom ramen för 
medlemsstaternas strategiska planer. För 
att stärka jordbruksstrukturerna genom 
att främja inrättandet av de berörda 
juridiska personerna eller grupperna kan 
dessa särskilda regler sålunda tillämpas 
när de nationella lagarna ger en enskild 
medlem rättigheter och skyldigheter som 
kan jämföras med rättigheterna och 
skyldigheterna för en enskild jordbrukare 
som ansvarar för ett jordbruksföretag.

Or. en

Ändringsförslag 531
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Medlemsstaterna ska ha som mål 
att främja jämställdheten mellan könen 
på landsbygden och måste ta hänsyn till 
kvinnors utsatthet när de utarbetar den 
strategiska planen. Den strategiska 
planen ska utarbetas, genomföras, 
övervakas och utvärderas på ett 
jämställdhetsmedvetet sätt. 
Medlemsstaterna ska i detta avseende 
säkerställa kvinnliga jordbrukares 
tillgång till jordbruksrådgivning och 
uppmuntra kvinnor att delta i 
övervakningskommittén för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Medlemsstaterna ska även stärka sin 
kapacitet för jämställdhetsbudgetering 
och insamling av data uppdelad på kön. 

Or. en
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Ändringsförslag 532
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med de väsentliga 
dragen fastställas på unionsnivå.

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte, vilket är av avgörande 
betydelse, bör en ramdefinition av ”unga 
jordbrukare” med de väsentliga allmänna
dragen fastställas på unionsnivå, en 
definition som inte får vara restriktiv för 
att främja nya aktörer inom jordbruket 
och som måste avspegla de verkliga 
villkoren på plats i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Tidigare stödsystem på detta område var för restriktiva och ledde till att unga jordbrukare 
uteslöts från stöd.

Ändringsförslag 533
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med de väsentliga
dragen fastställas på unionsnivå.

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med de gemensamma
dragen fastställas på unionsnivå, i enlighet 
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med förordning 2016/0282B.

Or. en

Ändringsförslag 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med de väsentliga 
dragen fastställas på unionsnivå.

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en särskild 
motsvarande definition av ”unga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas på medlemsstatsnivå.

Or. ro

Ändringsförslag 535
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med de väsentliga 
dragen fastställas på unionsnivå.

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med gemensamma 
drag fastställas på unionsnivå.

Or. hr

Ändringsförslag 536
Marijana Petir
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Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att underlätta 
affärsutveckling i landsbygdsområden bör 
en ramdefinition av ”nya jordbrukare” 
med gemensamma drag fastställas på 
unionsnivå.

Or. hr

Motivering

Större skillnad behöver göras mellan unga jordbrukare och nya jordbrukare i förordningen, 
även genom särskilda interventionstyper för varje grupp och uppdelning av 
finansieringsramarna.

Ändringsförslag 537
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste ta hänsyn till 
principen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män inom Europeiska unionens 
territorium, med särskild inriktning på att 
främja kvinnors deltagande i den 
socioekonomiska utvecklingen i 
landsbygdsområden. Denna förordning 
bör bidra till att garantera att kvinnors 
arbete blir mer synligt och mer uppskattat 
och att det i högre grad beaktas i de 
särskilda mål som medlemsstaterna ska 
föreslå inom ramen för sina strategiska 
planer.

Or. hr
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Ändringsförslag 538
Manolis Kefalogiannis

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 och 
miljö.
Den gemensamma jordbrukspolitiken 
måste uttryckligen beakta Europeiska 
unionens jämställdhetspolitik genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt behovet 
av att öka kvinnors deltagande i 
utvecklingen av den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområdena. Denna 
förordning bör bidra till att göra kvinnors 
arbete mer synligt, och detta bör därför 
tas med i beräkningen i de särskilda mål 
som ska ingå i medlemsstaternas 
strategiska planer.

Or. en
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Ändringsförslag 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

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 och 
internationella åtaganden, 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. För att uppnå en
balans mellan olika aspekter av hållbar 
utveckling bör man kräva att 
medlemsstaterna vidtar åtgärder för att 
uppnå alla de särskilda målen samtidigt.
Dessa särskilda mål bör omsätta de 
allmänna målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken till mer konkreta 
prioriteringar och ta hänsyn till relevant 
unionslagstiftning, särskilt när det gäller 
klimat, vild biologisk mångfald samt 
biologisk mångfald inom jordbruket, 
vattenskydd, folkhälsa, sysselsättning, 
förnybar energi, djurskydd och miljö.

Or. en

Motivering

Målen måste behandlas likvärdigt, vilket betyder att medlemsstaterna inte bör tillåtas att 
ignorera eller nedvärdera ett eller flera olika mål som har fastställts på EU-nivå. Politiska 
val kommer ibland att medföra att avvägningar görs mellan de olika målen, men den 
övergripande strategin måste vara att åtgärda alla målen samtidigt.
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Ändringsförslag 540
Daniel Buda

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 
uppfyllas 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. Kommissionen bör säkerställa att 
medlemsstaterna inte inför några villkor 
utöver bestämmelserna i denna 
förordning som skulle försvåra 
jordbrukarnas insatser för biologisk 
mångfald.

Or. ro

Ändringsförslag 541
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 11



AM\1167703SV.docx 73/192 PE629.664v01-00

SV

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), 
samtidigt som man skyddar dess 
enhetlighet, 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 en 
territoriellt balanserad utveckling som är 
miljömässigt hållbar, 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.

Or. en

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsatt vara ”gemensam” i hela EU samtidigt som 
den stöder alla områden.

Ändringsförslag 542
Beata Gosiewska

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), 

(11) För att förverkliga den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål 
enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
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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.

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, så att unionen kan formulera en 
långsiktig och hållbar vision om 
jordbruksutveckling. 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.

Or. pl

Ändringsförslag 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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 

(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, så att unionen kan formulera en 
långsiktig och hållbar vision om 
jordbruksutveckling. Ett antal särskilda 
mål bör definieras ytterligare på unionsnivå 
och tillämpas av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
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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.

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.

Or. pl

Ändringsförslag 544
Matt Carthy

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. För att uppnå en
balans mellan olika aspekter av hållbar 
utveckling bör medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att uppnå alla de särskilda 
målen samtidigt, i enlighet med 
konsekvensbedömningen. Dessa särskilda 
mål bör 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.

Or. en
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Ändringsförslag 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

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 uppfylla 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 
uppfyllas 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 på det 
ekonomiska, miljörelaterade och sociala 
området, med särskild tonvikt på områden 
med avfolkning, och ta hänsyn till relevant 
unionslagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att förverkliga den (11) För att förverkliga den 
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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.

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 
vidtar åtgärder rörande 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 och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 547
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör ta hänsyn till hot 
mot en hållbar utveckling av jordbruket 
och ta följande fakta med i beräkningen:

– Färre men större jordbruk: 2013 fanns 
det 10,8 miljoner jordbruk (en minskning 
med 22 % jämfört med 2007), samtidigt 
som den genomsnittliga storleken ökade 
från 12,6 ha till 16,1 ha.

– En minskning på 25 % av antalet 
sysselsatta inom jordbruket (från 12,8 
miljoner heltidsekvivalenter 2005 till 9,5 
miljoner 2017).
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– EU är sedan 2010 en nettoexportör av 
livsmedel, med ett handelsöverskott på 
20,5 miljarder euro 2017, främst till följd 
av bearbetade livsmedel och drycker – EU 
är en nettoimportör av obearbetade 
jordbruksprodukter.

– Ett genomsnittligt jordbruk har arbete 
för mindre än en heltidsanställd.

– Samtidigt som resultaten för olika 
sektorer varierar kraftigt har det skett en 
avsevärd ökning av inkomster från 
jordbruket per heltidsanställd.

– En åldrande befolkning som är 
sysselsatt inom jordbruket, och ett 
minskande antal unga jordbrukare: år 
2010 fanns det 14 driftsledare under 35 år 
per 100 driftsledare över 55 år. År 2013 
hade denna siffra sjunkit till elva 
driftsledare under 35 år.

Or. en

Ändringsförslag 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör ta hänsyn till hot 
mot en hållbar utveckling av jordbruket 
och ta följande fakta med i beräkningen:

– Färre men större jordbruk: 2013 fanns 
det 10,8 miljoner jordbruk (en minskning 
med 22 % jämfört med 2007), samtidigt 
som den genomsnittliga storleken ökade 
från 12,6 ha till 16,1 ha.

– En minskning på 25 % av antalet 
sysselsatta inom jordbruket (från 12,8 
miljoner heltidsekvivalenter 2005 till 9,5 
miljoner 2017).

– EU är sedan 2010 en nettoexportör av 
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livsmedel, med ett handelsöverskott på 
20,5 miljarder euro 2017, främst till följd 
av bearbetade livsmedel och drycker – EU 
är en nettoimportör av obearbetade 
jordbruksprodukter.

– Ett genomsnittligt jordbruk har arbete 
för mindre än en heltidsanställd.

– Samtidigt som resultaten för olika 
sektorer varierar kraftigt har det skett en 
avsevärd ökning av inkomster från 
jordbruket per heltidsanställd.

– En åldrande befolkning som är 
sysselsatt inom jordbruket, och ett 
minskande antal unga jordbrukare: år 
2010 fanns det 14 driftsledare under 35 år 
per 100 driftsledare över 55 år. År 2013
hade denna siffra sjunkit till elva 
driftsledare under 35 år.

Or. en

Ändringsförslag 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Eftersom EU är världens största 
exportör och importör av 
jordbruksprodukter har den gemensamma 
jordbrukspolitiken ett betydande 
inflytande på de internationella 
jordbruksmarknaderna, och påverkar 
därmed eventuellt 
jordbruksproduktionskapaciteten och 
livsmedelskonsumtionsmönstren i 
tredjeländer, småskaliga jordbrukares 
försörjning samt landsbygdssamhällenas 
och landsbygdsekosystemens 
motståndskraft. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska ta hänsyn till de 
mål för EU:s utvecklingssamarbete som 
anges i artikel 208 i fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget), som fastställer principen om 
en konsekvent politik för utveckling, och 
till rätten till utveckling som har fastställts 
i FN-förklaringen om rätten till 
utveckling1a. Åtgärder som vidtas enligt 
denna förordning får inte äventyra 
kapaciteten för produktion och 
bearbetning av livsmedel och den 
långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt de minst 
utvecklade länderna, och bör respektera 
principen om att inte göra någon skada 
såväl som internationella skyldigheter på 
områdena utveckling, mänskliga 
rättigheter, klimat och miljö.

_________________

1a Antagen av FN:s generalförsamling 
genom resolution 41/128 av den 4 
december 1986.

Or. en

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitikens externa dimension erkändes av kommissionen i dess 
meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713). Den framtida 
gemensamma jordbrukspolitiken bör beakta utvecklingsmålen och tillämpa principen om en 
konsekvent politik för utveckling (artikel 208 i EUF-fördraget). Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör också anpassas till EU:s skyldigheter inom den globala agendan för 
hållbar utveckling, inbegripet målen för hållbar utveckling, och Parisavtalet om 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 550
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste uttryckligen 
beakta Europeiska unionens 
jämställdhetspolitik genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt behovet av att 
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öka kvinnors deltagande i utvecklingen av 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena. Denna förordning 
bör bidra till att erkänna kvinnors arbete, 
och detta bör därför beaktas i de särskilda 
mål som ska ingå i medlemsstaternas 
strategiska planer.

Or. es

Ändringsförslag 551
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Jämställdhet mellan könen är ett 
av EU:s och dess medlemsstaters 
huvudmål och bör införlivas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och i 
medlemsstaternas strategiska planer på ett 
sätt som främjar landsbygdsutvecklingen 
och de socioekonomiska 
omständigheterna för de kvinnor som bor 
där.

Or. en

Ändringsförslag 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 

(12) En motståndskraftig och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, 
silvopastoralism och livsmedelssystem 
behåller sin multifunktionalitet, investera i 
teknisk utveckling och digitalisering, samt 
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förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap. 
Den tekniska utvecklingen som bygger på 
att gårdarna digitaliseras och robotiseras 
kräver stora investeringar och leder till en 
förlorad kontroll över gården, vilket kan 
innebära att fler gårdar försvinner och att 
öknen breder ut sig på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap och 
främja utbytet av befintlig 
jordbrukskunskap och expertis mellan 
jordbrukare, inklusive bästa praxis för att 
öka konkurrenskraften och förbättra 
resultaten rörande de miljö- och 
klimatmässiga målen.

Or. en

Ändringsförslag 554
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv,
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap och 
ta särskild hänsyn till jordbrukarna 
genom att främja deras tillgång till 
utbildning, kunskapsutbyte dem emellan
och deras delaktighet i forskningen.

Or. es

Ändringsförslag 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En mer motståndskraftig och
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling, digitalisering och 
agroekologiska metoder, samt förbättra 
tillgången till objektiv, tillförlitlig, relevant 
och färsk kunskap såväl som möjligheter 
till utbyte mellan jordbrukare till fördel 
för landsbygdssamhällena och 
jordbrukssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 556
Nicola Caputo
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap. 
Dessutom behöver den integrera ett 
jämställdhetsperspektiv genom att ta 
hänsyn till alla aspekter av kvinnors 
verksamhet inom jordbruket och i 
landsbygdsområden.

Or. en

Motivering

Kvinnor bör stödjas i lämplig utsträckning för det arbete de utför på området jordbruk och 
för de bidrag de lämnar på ett sätt som skulle öka jämlikheten mellan könen.

Ändringsförslag 557
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap. 
Dessutom behöver den åtgärda 
jämställdheten genom att ta hänsyn till 
alla aspekter av kvinnors verksamhet 
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inom jordbruket och i 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera på lämpligt 
sätt i teknisk utveckling och digitalisering, 
med hänsyn till de relativt små tekniska 
insatserna inom jordbruket, samt förbättra 
tillgången till objektiv, tillförlitlig, relevant 
och färsk kunskap.

Or. ro

Ändringsförslag 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, göra tillräckliga 
investeringar i teknisk utveckling och 
digitalisering, mot bakgrund av det relativt 
ringa utnyttjandet av ny teknik inom 
jordbruket, samt förbättra tillgången till 
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objektiv, tillförlitlig, relevant och färsk 
kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap för 
investeringar i teknik och digitalisering på 
landsbygden.

Or. ro

Ändringsförslag 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att bidra till förbättring av 
produktionsmetoder, höja de använda 
resursernas produktivitet, se till att 
unionens jordbruk, skogsbruk och 
livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling, samt förbättra tillgången till 
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objektiv, tillförlitlig, relevant och färsk 
kunskap.

Or. it

Motivering

De mål som ställs upp för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 är kraftigt 
inriktade på hållbarhet, åtgärder som anses gynna miljön och kamp mot 
klimatförändringarna.

Balansen kan återställas genom att målen samordnas med målen enligt artikel 39 i EUF-
fördraget och genom att också eftersträva en förbättring av produktionsresursernas 
produktivitet.

Dessutom är digitalisering inte det enda motivet för investering i teknisk utveckling, frågan 
bör hållas bredare.

Ändringsförslag 562
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
inklusive trädjordbruk och 
livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk,
livsmedelssystem och smarta byar behåller 
sin multifunktionalitet, genom att investera 
i teknisk utveckling och digitalisering, 
samt förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 564
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, 
trädjordbruk, skogsbruk och 
livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 565
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, 
trädjordbruk, skogsbruk och 
livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

Or. en

Motivering

Trädjordbrukssystemen medför många fördelar för jordbruks- och livsmedelssystemen.

Ändringsförslag 566
Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, 
trädgårdsodling, skogsbruk och 
livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 567
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 
och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
tillhandahålla eller förbättra tillgången till 
objektiv, tillförlitlig, relevant och färsk 
kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 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. fr

Ändringsförslag 569
Bronis Ropė
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Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och artikel 10 i 
EUF-fördraget, inbegripet principerna 
om subsidiaritet och proportionalitet i 
artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomförs. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör också uppfylla 
skyldigheterna enligt Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 
konventionen och i enlighet med 
unionslagstiftningen om harmoniserade 
tillgänglighetskrav för varor och tjänster.
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
sträva efter att undanröja ojämlikhet och 
främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt jämställdhetsintegrering, samt 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 
stödja åtgärder som bidrar till någon form 
av segregering, diskriminering eller 
utestängning. Målen för fonderna bör 
eftersträvas utifrån ett hållbart 
utvecklingsperspektiv och i linje med 
Århuskonventionens och unionens mål 
att bevara, skydda och förbättra miljöns 
kvalitet och bekämpa klimatförändring i 
enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i 
EUF-fördraget, samtidigt som principen 
att förorenaren betalar tillämpas.

Or. lt

Ändringsförslag 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) De övergripande principerna i
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och artikel 10 i 
EUF-fördraget, inbegripet principerna 
om subsidiaritet och proportionalitet i 
artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när 
de strategiska planerna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomförs. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör sträva efter att 
undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
integrera ett jämställdhetsperspektiv, samt 
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 
stödja åtgärder som bidrar till någon form 
av segregering, diskriminering eller 
utestängning. Målen för fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och i linje med 
Århuskonventionen och unionens arbete 
för att bevara, skydda och förbättra 
miljöns kvalitet och bekämpa 
klimatförändring i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, 
samtidigt som principen att förorenaren 
betalar tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Målen för de strategiska planerna 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
bör eftersträvas inom ramen för de mål 
som anges i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. För att åstadkomma 
en bättre och mer hållbar framtid för alla 
är det nödvändigt att rikta in stödet på 
FN:s övergripande och rättsligt bindande 
Agenda 2030 och på att bidra till målen 
för hållbar utveckling och deras 
målsättningar som fastställts fram till 
2030. Medlemsstaterna bör säkerställa 
konsekvens, koherens och synergi med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter samt målen för hållbar 
utveckling, med beaktande av lokala 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 572
Nuno Melo

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 modern, 
konkurrenskraftig och robust 
jordbrukssektor kommer direktstöd även 
fortsättningsvis att ha en viktig roll i att 
garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Eftersom jordbrukarnas 
inkomst förutses minska i framtiden 
kommer direktstödets roll att öka än mer i 
betydelse, och det är därmed nödvändigt 
att säkerställa ett starkt stöd i den 
framtida gemensamma jordbrukspolitiken 
i detta avseende. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 573
Annie Schreijer-Pierik

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. Man bör uppmärksamma 
samhälleliga utmaningar och teman 
såsom klimatförändringarna, både vad 
gäller begränsning och anpassning, på ett 
sätt som är till fördel för jordbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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, med stark betoning på riktat 
stöd för miljön, klimatet och djurskyddet 
såväl som för att öka konkurrenskraften. 
Även investeringar i omstrukturering av 
jordbruket, modernisering, diversifiering, 
innovation och införande av ny teknik är 
nödvändiga för att förbättra jordbrukarnas 
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ersättning på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 575
Peter Jahr

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 och likaberättigade 
medlemmar i kooperativ som jordbrukare 
samt jordbruksarbetare. Även 
investeringar i omstrukturering av 
jordbruket, modernisering, diversifiering, 
innovation och införande av ny teknik är 
nödvändiga för att förbättra jordbrukarnas 
ersättning på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 576
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

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 

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer ett
direktstöd som är trovärdigt, opartiskt och 
rättvist även fortsättningsvis att ha en 
viktig roll i att garantera inkomststöd till 
jordbrukare. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
förstärkning av jordbrukarens ställning i 
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för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden.

livsmedelskedjan, modernisering, 
diversifiering, innovation och införande av 
ny teknik är nödvändiga för att förbättra 
jordbrukarnas ersättning på marknaden.

Or. en

Motivering

Stöden inom jordbrukspolitiken måste vara opartiska och rättvisa för att säkerställa ett 
fortsatt stöd från allmänheten.

Ändringsförslag 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 de använda resursernas 
produktivitet och höja marknadsvärdet 
hos producerade varor och tjänster.

Or. it

Motivering

De mål som ställs upp för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 är kraftigt 
inriktade på hållbarhet, åtgärder som anses gynna miljön och kamp mot 
klimatförändringarna.

Balansen kan återställas genom att målen samordnas med målen enligt artikel 39 i EUF-
fördraget och genom att också eftersträva en förbättring av produktionsresursernas 
produktivitet och en höjning av marknadsvärdet hos producerade varor och tjänster.

Dessutom är digitalisering inte det enda motivet för investering i teknisk utveckling, frågan 
bör hållas bredare.
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Ändringsförslag 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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. Mot bakgrund av de 
nuvarande investeringsunderskotten är
även investeringar i omstrukturering av 
jordbruket, modernisering, diversifiering, 
innovation och införande av ny teknik 
nödvändiga för att förbättra jordbrukarnas 
ersättning på marknaden.

Or. ro

Ändringsförslag 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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. Mot bakgrund av det 
nuvarande investeringsunderskottet är
även investeringar i omstrukturering av 
jordbruket, modernisering, diversifiering, 
innovation och införande av ny teknik 
nödvändiga för att förbättra jordbrukarnas
ersättning på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 580
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Norbert Erdős

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 modern, 
digitaliserad, konkurrenskraftig 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.

Or. en

Ändringsförslag 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

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 hållbar och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
även fortsättningsvis att ha en roll i att 
garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Detta gäller även 
investeringar i modernisering, 
diversifiering och innovation för att 
förbättra jordbrukarnas motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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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, omställning, 
innovation och införande av ny teknik är 
nödvändiga för att förbättra jordbrukarnas 
ersättning på marknaden.

Or. ro

Ändringsförslag 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

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 utgöra den största 
delen av budgeten och därmed att ha 
möjlighet att bidra till 
jordbruksinkomsterna. För att förbättra 
jordbrukarnas ersättning på marknaden är 
det nödvändigt att jordbrukarna har en 
bättre ställning inom leveranskedjan och 
att de korta leveranskedjorna stärks.

Or. en

Motivering

Direktstöd utgör den största delen av den gemensamma jordbrukspolitiken, men dess 
orättvisa fördelning gör att man misslyckas med att uppnå ett ”rimligt inkomststöd”. Likaså 
är investeringar i omstrukturering av jordbruket, modernisering, innovation, diversifiering 
och ny teknik de huvudsakliga verktygen som bidrar till jordbruksintensifiering såväl som 
social utestängning genom att endast hjälpa en liten andel jordbrukare att vara 
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konkurrenskraftiga. För att verkligen förbättra jordbrukarnas ersättning på marknaden måste 
deras ställning inom leveranskedjan förbättras.

Ändringsförslag 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 hållbar 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, 
diversifiering, innovation och införande av 
ny teknik är nödvändiga för att säkerställa 
att jordbrukarna har en skälig 
levnadsstandard.

Or. es

Ändringsförslag 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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. En stabil ram bör därför
inrättas för att reglera marknaderna och 
för att säkerställa lämplig hantering av 
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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.

hälso- och klimatrisker.

Or. es

Ändringsförslag 586
Maria Gabriela Zoană

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 ge 
jordbrukarna lämpliga finansiella 
instrument för investeringar och tillgång 
till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning. Med 
hänsyn tagen till de befintliga 
skillnaderna mellan könen, inklusive den 
digitala klyftan mellan könen, måste ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas, och 
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medlemsstaterna får utarbeta delprogram 
inom ramen för den strategiska planen 
för stöd till kvinnliga jordbrukare så att de 
kan utnyttja finansieringsinstrument och 
uppgradera sin kunskap och kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 inriktning av
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
den europeiska marknaden, 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 för att 
reglera marknaderna inrättas för att 
säkerställa en lämplig hantering av hälso-
och klimatrisker, som undviker de 
fallgropar och problem som man stött på i 
andra modeller som antagits världen över. 
Därför kan medlemsstaterna och 
jordbrukarna få tillgång till en
unionsplattform för riskhantering för 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att ge 
jordbrukarna lämpliga finansiella 
instrument för investeringar och tillgång 
till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.

Or. en
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Ändringsförslag 588
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Estefanía Torres Martínez

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, internationella 
handelsavtal, 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 riskreducering 
och riskhantering. Därför kan 
medlemsstaterna och jordbrukarna få 
tillgång till en unionsplattform för 
riskhantering för kapacitetsuppbyggnad i 
syfte att ge jordbrukarna lämpliga 
finansiella instrument för investeringar och 
tillgång till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.

Or. en

Motivering

Internationella handelsavtal kan försätta primärproducenterna i EU i ett ofördelaktigt läge.

Ändringsförslag 589
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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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 exponering på 
världsmarknaden, inverkan av
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 riskreducering 
och riskhantering. Därför kan 
medlemsstaterna och jordbrukarna få 
tillgång till en unionsplattform för 
riskhantering för kapacitetsuppbyggnad i 
syfte att ge jordbrukarna lämpliga 
finansiella instrument för investeringar och 
tillgång till rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.

Or. en

Motivering

I enlighet med principen om budgeteffektivitet måste stödet i första hand kopplas till 
riskreducering, eftersom de klimatrelaterade effekterna kommer att bli mer och mer frekventa. 
Volatiliteten är även kopplad till exponeringen på världsmarknaden, t.ex. spekulation i 
livsmedel med hjälp av råvaror, en ökning av protektionismen eller politiskt motiverade 
barriärer, osv.

Ändringsförslag 590
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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) Marknadsexponering, 
klimatförändring och den därmed 
sammanhängande ökade frekvensen och 
förstörelsekraften av allvarliga extrema 
klimathändelser, globaliserade marknader 
för jordbruksråvaror, frihandelsavtal samt 
sanitära och fytosanitära kriser har alla lett
till perioder av 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 och skydd av 
jordbruksinkomsterna. Därför kan 
medlemsstaterna och jordbrukarna få 
tillgång till en unionsplattform för 
riskhantering för kapacitetsuppbyggnad i 
syfte att ge jordbrukarna lämpliga verktyg 
för inkomstbesparingar under goda år för 
att klara sig igenom de dåliga åren,
investeringar och tillgång till 
rörelsekapital, fortbildning, 
kunskapsöverföring och rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

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 

(16) Förstärkta miljöåtgärder, 
bevarande av den biologiska mångfalden 
och genetisk mångfald i 
jordbrukssystemet samt klimatåtgärder och 
bidrag till uppnåendet av unionens mål på 
miljö- och klimatområdena har en mycket 
hög prioritet i framtiden inom unionens 
jordbruk, skogsbruk och 
landsbygdsutveckling. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör därför avspegla en 
hög ambitionsnivå när det gäller dessa mål. 
I enlighet med genomförandemodellen bör 
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vara resultatinriktade, och artikel 11 i EUF-
fördraget bör därför i detta sammanhang 
betraktas som en skyldighet att nå resultat.

de åtgärder som vidtas för att undvika 
ytterligare miljöförstöring och 
klimatförändringar orsakade av ohållbara 
jordbrukssystem vara resultatinriktade, och 
artikel 11 i EUF-fördraget bör därför i detta 
sammanhang betraktas som en skyldighet 
att nå resultat. Eftersom många 
landsbygdsområden i unionen lider av 
strukturella problem och nackdelar som 
t.ex. brist på marknadstillträde och 
minskad avkastning av mervärde till 
landsbygdsområden, brist på attraktiva 
arbetstillfällen, utbildning, fortbildning 
och rådgivningstjänster som svar på de 
utmaningar som nämns ovan, 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, 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, 
agroekologiska livsmedelssystem, 
decentraliserad infrastruktur för 
bearbetning och marknadsföring av 
jordbruksprodukter, den cirkulära 
ekonomin och ekoturism ge inkluderande 
ekonomisk utveckling och 
sysselsättningspotential i 
landsbygdsområden. I detta sammanhang 
kan finansiella instrument spela en 
avgörande roll för att säkerställa 
tillgången till finansiering och stärka 
odlingsanläggningars och 
landsbygdsföretags tillväxtpotential. Det 
finns potential för 
sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden, däribland även för 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för Leader och gemenskapsledda 
lokala utvecklingsstrategier.
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Or. en

Ändringsförslag 592
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

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.

(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, samtidigt som den på lämpligt sätt 
avspeglar den större bördan och de 
striktare kraven för producenterna. 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.

Or. en

Ändringsförslag 593
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

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 

(16) Stöd till och förbättring av 
miljöskydd 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 594
Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

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.

(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, trädgårdsodling 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.

Or. en

Ändringsförslag 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förstärkta miljö- och (16) Förstärkta miljö- och 
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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.

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 
avsevärt 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 ska därför i detta sammanhang 
betraktas som en skyldighet att nå resultat.

Or. en

Ändringsförslag 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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 
tillväxt och sysselsättning till landsbygden 
och genom främjande av social integration 
och generationsförnyelse över hela EU:s 
landsbygd. Som framgår av meddelandet 
Framtiden för livsmedel och jordbruk kan 
nya värdekedjor på landsbygden, till 
exempel ren energi, den cirkulära 
ekonomin och ekoturism komplettera 
ekonomin och sysselsättningen i 
landsbygdsområden. Det finns potential för 
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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.

sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden för 
tredjelandsmedborgare.

Or. es

Ändringsförslag 597
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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 att 
skapa högkvalitativa arbetstillfällen och 
främja 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 
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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.

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.
Samtidigt bör man notera att många 
landsbygdsområden inte omfattas av de 
instrument om för närvarande finns att 
tillgå, såsom landsbygdsprogrammen 
2014–2020, på grund av administrativa 
indelningar i medlemsstaterna, vilket 
därmed skapar en risk för ökande klyftor 
mellan landsbygdsområden även inom 
samma medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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

sysselsättningsskapande åtgärder och 
generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och 
sysselsättningspakt till landsbygden, 
genom främjande av social integration, 
integrering av nya jordbrukare, ökat 
deltagande av kvinnor i 
landsbygdsekonomin,
generationsförnyelse och upprättande av 
smarta byar över hela EU:s landsbygd. För 
att stabilisera och diversifiera 
landsbygdsekonomin krävs det även 
nyetablerade företag och 
företagsutveckling, som säkrar och 
bibehåller andra företag än 
jordbruksföretag samt grundläggande 
samhällstjänster för 
landsbygdsbefolkningen. 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

Ändringsförslag 599
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1
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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 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
bredband och 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, 
stöd till ungdomar, ett ökat deltagande av 
kvinnor i landsbygdsekonomin och 
upprättande av smarta byar över hela EU:s 
landsbygd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bidrar för närvarande 
till att minska fattigdomen och skapa 
bättre arbetstillfällen för jordbrukare över 
hela EU, och bör fortsätta att göra detta i 
framtiden. 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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Motivering

Bredband är en hörnsten för att säkerställa bättre sammanlänkade landsbygdsområden och 
jordbruksföretag samt för att skapa arbetstillfällen och tillväxt i landsbygdsområden. EU 
saknar för närvarande en kraftfull och tydlig strategi för högkapacitetsbredband och 
digitalisering för landsbygdsområden. Den positiva inverkan av den gemensamma 
jordbrukspolitiken när det gäller att minska fattigdomen och bidra till skapandet av 
arbetstillfällen bör också framhållas.

Ändringsförslag 600
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
bredband och 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, 
stöd till ungdomar, ett ökat deltagande av 
kvinnor i landsbygdsekonomin och 
upprättande av smarta byar över hela EU:s 
landsbygd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bidrar för närvarande 
till att minska fattigdomen och skapa 
bättre arbetstillfällen för jordbrukare över 
hela EU, och bör fortsätta att göra detta i 
framtiden. 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 
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sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden för 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

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

Ändringsförslag 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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. För 
att stabilisera och diversifiera ekonomin 
på landsbygden ska stöd till 
företagsutveckling, grundande av nya 
företag och säkring av företags 
ekonomiska framtid även gälla andra 
företag än jordbruksföretag. Som framgår 
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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.

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. de

Ändringsförslag 602
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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, ökad integration 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.

kvinnor i landsbygdsekonomin 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, särskilt energi från 
jordbruksavfall, 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. hr

Ändringsförslag 603
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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

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 
korta leveranskedjor, innovativa 
livsmedelsprodukter, 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

Ändringsförslag 604
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

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, i synnerhet 
barnomsorgs- och långtidsvårdtjänster,
liksom ungdomsflykt, är det viktigt att 
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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 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

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

Or. en

Ändringsförslag 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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 

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
konnektivitet, särskilt bredbandstjänster 
av god kvalitet, infrastruktur och 
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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 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

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, ökad integration av 
kvinnor i landsbygdsekonomin 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 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Or. ro

Ändringsförslag 606
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
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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 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

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, samtidigt som 
naturresurserna bevaras. 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

Ändringsförslag 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
konnektivitet, i synnerhet bredband av god 
kvalitet, 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 
tredjelandsmedborgare som vistas i EU 
legalt, vilket främjar deras sociala och 
ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 608
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 16 – led 1

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

Eftersom många landsbygdsområden i 
unionen lider av strukturella problem som 
t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, 
kompetensbrist, brist på investeringar i 
bredband och 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, främjande av 
offentliga investeringar, social integration, 
generationsförnyelse och upprättande av 
smarta byar över hela EU:s landsbygd. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bidrar 
för närvarande till en minskning av 
fattigdomen och skapandet av bättre 
arbetstillfällen för jordbrukare i hela EU 
och bör fortsätta att göra detta. Nya 
värdekedjor på landsbygden, till exempel 
ren energi, kooperativa rörelser, den nya 
bioekonomin, den cirkulära ekonomin och 
ekoturism kan ge tillväxt- och 
sysselsättningspotential i 
landsbygdsområden. I detta sammanhang 
kan EU-finansiering spela en avgörande 
roll för att ge tillgång till finansiering och 
stärka odlingsanläggningars och andra 
företags hållbarhet. Det finns potential för 
sysselsättningsmöjligheter i 
landsbygdsområden för personer som 
kommer från platser utanför 
lokalsamhället, vilket främjar deras sociala 
och ekonomiska integration, särskilt inom 
ramen för gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 609
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Till förmån för den 
socioekonomiska stabiliteten i 
landsbygdsområden ska kommissionen 
kontrollera att medlemsstaterna i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
säkerställer samstämmigheten mellan 
tillämpningen av direktiv 2010/41/EU och 
den långsiktiga strategin för användning 
av medel för landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

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 i Europa, vilket 
innebär tillräcklig tillgång till säker och 
näringsrik mat vid alla tidpunkter och en 
maximering av EU-produktionen av 
växtbaserat protein. Dessutom bör den 
bidra till att förbättra unionsjordbrukets 
förmåga att reagera på nya samhällskrav på 
livsmedel och hälsa, inbegripet hållbar 
jordbruksproduktion, hälsosammare 
näringsintag, minskat livsmedelsavfall och 
förbättrat djurskydd. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja 
produktion med specifika och värdefulla 
egenskaper, såsom regionalt identifierbara 
livsmedelskedjor, och samtidigt hjälpa 
jordbrukare att anpassa sin produktion efter 
marknadens signaler och konsumenternas 
efterfrågan. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att jordbrukare ges finansiellt 
stöd för att förvärva den nya kompetens 
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och utrustning som krävs för att 
genomföra en övergång av deras 
produktion i syfte att uppfylla förändrade 
konsumentkrav och skydda försörjningen 
i landsbygdssamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 611
Jørn Dohrmann

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. Finansieringen 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste därutöver 
kopplas till samhälleliga mervärden som 
motsvarar medborgarnas förväntningar, i 
synnerhet de som är förknippade med 
miljö, hållbarhet och djurskydd. 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.

Or. en

Ändringsförslag 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via
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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, till exempel genom 
att förebygga ett alltför stort utbud i 
sektorer som kännetecknas av 
produktionsöverskott, och konsumenternas 
efterfrågan.

Or. it

Ändringsförslag 613
Paolo De Castro

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 

(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 
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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.

jordbruksproduktion, hälsosammare 
näringsintag 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, till 
exempel genom att förebygga ett alltför 
stort utbud i sektorer som kännetecknas 
av produktionsöverskott, och 
konsumenternas efterfrågan.

Or. it

Ändringsförslag 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 för alla konsumenter till 
säker och näringsrik mat till rimliga priser 
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.

Or. ro

Ändringsförslag 615
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Mairead McGuinness

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 
hållbar produktion med specifika och 
värdefulla egenskaper, såsom 
jordbrukssystem med höga naturvärden,
och samtidigt hjälpa jordbrukare att 
anpassa sin produktion efter marknadens
signaler och konsumenternas efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 616
Othmar Karas

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 

(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 
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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.

näringsintag, kvalitetsproduktion och 
kvalitetsdifferentiering, 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.

Or. de

Motivering

Den principiella förankringen av ökningen av kvalitetsproduktionen och 
kvalitetsdifferentieringen utgör en fungerande strategi för jordbrukets livskraft, som också 
kan bidra till konkurrenskraften. Ökningen av kvalitetsproduktionen är en viktig faktor för 
acceptans och framgång, i enlighet med artikel 6.1 b, för både de europeiska konsumenterna 
och den europeiska livsmedelsindustrin.

Ändringsförslag 617
Nuno Melo

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, fast inte på bekostnad av 
livsmedelssäkerheten. 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.
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Or. en

Ändringsförslag 618
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 till ett överkomligt pris vid alla 
tidpunkter. Dessutom bör den bidra till att 
förbättra unionsjordbrukets förmåga att 
reagera på nya samhällskrav på livsmedel 
och hälsa, inbegripet miljömässigt 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.

Or. en

Motivering

Mat till ett överkomligt pris är en mycket viktig fråga för konsumenterna.

Ändringsförslag 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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 
livsmedelssuveränitet, 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.

Or. fr

Ändringsförslag 620
Matt Carthy

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 
konsument- och miljökrav.
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Or. en

Ändringsförslag 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 ska även 
fortsättningsvis garantera tryggad 
livsmedelsförsörjning i EU, 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.

Or. it

Ändringsförslag 622
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I linje med åtagandena för Agenda 
2030 och Parisavtalet, slutsatserna från 
den internationella studien av hur 
kunskap, vetenskap och teknik inom 
jordbruket kan bidra till utveckling och 
FN:s särskilda rapportörs 
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rekommendationer om rätten till mat, bör 
unionen och dess medlemsstater gå över 
till ett hållbart europeiskt livsmedels- och 
jordbrukssystem. Vägen fram till denna 
övergång bör vara inriktad på att främja 
ett diversifierat, hållbart och 
motståndskraftigt jordbruk som bidrar till 
att skydda och förbättra naturresurserna, 
stärka ekosystemen och anpassningen till 
och begränsningen av 
klimatförändringarna, genom att anpassa 
animalieproduktionen till ekologisk 
bärförmåga, minimera beroendet av 
ohållbara insatsvaror, inklusive fossil 
energi, och gradvis förbättra den 
biologiska mångfalden och 
markkvaliteten.

Or. en

Ändringsförslag 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste även för att 
uppfylla sitt miljöåtagande främja en 
hållbar vattenförvaltning, i enlighet med 
vad som anges i målen för hållbar 
utveckling, och därför stödja en 
integrerad vattenförvaltning som omfattar 
såväl konventionella vattenresurser (t.ex. 
avsaltat vatten), där det krävs planering 
och anslutning för att säkerställa en god 
jämvikt mellan vattenfattiga och 
vattenrika avrinningsområden, som 
användningen av ny teknik för att öka 
effektiviteten, minska kostnaderna och 
modernisera förvaltningssystemen, 
eftersom allt detta bidrar till att bekämpa 
ökenutbredning, översvämningar och 
klimatförändringar.



PE629.664v01-00 134/192 AM\1167703SV.docx

SV

Or. es

Ändringsförslag 624
Maria Noichl

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att efterleva EU:s krav i 
artikel 13 i EUF-fördraget och uppfylla 
befolkningens förväntningar måste 
burhållningen av fåglar, kaniner och 
andra djur stegvis upphöra och från och 
med 2027 förbjudas helt. De allmänna 
villkoren för djurhållning måste 
förbättras genom att djurhållning 
inomhus upphör och frigående 
djurhållning främjas. På så sätt stärks 
avelsverksamheternas samt lokala och 
mobila slakteriers transparens.

Or. de

Ändringsförslag 625
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Enligt One Health-
handlingsplanen mot antimikrobiell 
resistens är vaccinering ett 
kostnadseffektivt folkhälsoingripande i 
kampen mot antimikrobiell resistens, men 
de relativt sett högre kostnaderna för 
diagnostik, antimikrobiella alternativ och 
vaccination jämfört med vanligt 
förekommande antibiotika utgör ett 
hinder för en höjning av 
vaccinationsgraden för djur.
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Or. en

Ändringsförslag 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) EU bör bidra till den globala 
livsmedelssäkerheten genom en 
konsekvent politik och genom att stödja 
arbetet med att minska 
utvecklingsländernas beroende av 
livsmedelsimport. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör bidra till att stärka 
utvecklingsländernas motståndskraft mot 
externa chocker, exempelvis i samband 
med jordbruksråvarornas prisvolatilitet, 
och till att ta till vara potentialen hos 
småbrukare och små jordbruksföretag i 
utvecklingsländer, i syfte att öka och 
diversifiera deras produktionskapacitet 
för jordbrukets inhemska och regionala 
livsmedelsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) De medel som finns att tillgå för 
Ejflu måste vara tillräckliga med 
avseende på vikten av interventioner för 
landsbygdsutveckling, i synnerhet rörande 
de mer ambitiösa miljö- och klimatmål till 
vilka Europeiska unionen har förbundit 
sig i internationella avtal och till vilka 
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jordbruket måste bidra.

Or. en

Ändringsförslag 628
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Denna förordning bör innehålla 
reglerna för unionens stöd från EGFJ och 
Ejflu som tillhandahåls i form av de 
interventionstyper som anges 
medlemsstaternas strategiska planer som 
godkänns av kommissionen.

(19) Denna förordning bör innehålla 
reglerna för unionens stöd från EGFJ och 
Ejflu som tillhandahålls i form av de 
interventionstyper som anges i
medlemsstaternas strategiska planer som 
godkänns av kommissionen, och 
Europaparlamentet och de berörda 
nationella parlamenten bör informeras 
vid antagandet av de strategiska planerna 
och vid eventuella senare ändringar.

Or. pl

Ändringsförslag 629
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna bör avhålla sig 
från att lägga till regler som skulle 
komplicera användningen av EGFJ och 
Ejflu för stödmottagare.

Or. lt

Ändringsförslag 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 631
Miguel Viegas

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 

utgår
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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.

Or. pt

Ändringsförslag 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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”-

utgår
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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.

Or. it

Motivering

Det är inte lämpligt att låta medlemsstaterna ta på sig att garantera att de planerade 
interventionerna i den gemensamma jordbrukspolitikens strategiska planer fortsätter att 
uppfylla WTO-kraven, eftersom det är alltför betungande för deras befogenheter.

Bestämmelserna i denna förordning för sådana interventioner uppfyller redan kraven i den 
”gröna boxen” enligt bilaga 2 till WTO-avtalet om jordbruk eller i den ”blå boxen” enligt 
artikel 6.5.

Ändringsförslag 633
Maria Noichl

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att genomföra Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling, i 
synnerhet mål 1 (avskaffa fattigdom) och 
2 (avskaffa hunger), och säkerställa 
konsekvent politik för utveckling i 
enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget, 
måste den gemensamma 
jordbrukspolitiken främja hållbara 
familjejordbruk i utvecklingsländerna i 
syfte att säkerställa tryggad 
livsmedelsförsörjning på plats och 
motverka avfolkningen på landsbygden. 
Därför får jordbruksprodukter från EU 
inte exporteras till priser som 
underskrider produktionskostnaderna.

Or. de
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Ändringsförslag 634
Nuno Melo

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 
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, 

(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. 
Bidragsmottagarna bör också ges 
tillräckligt stöd för att uppfylla dessa 
skyldigheter och 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, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Villkor bör utgöra en integrerad 
del av den gemensamma 
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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].

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]. Jordbrukare som för 
närvarande deltar i ordningen för 
småbrukare i enlighet med förordning nr 
1307/2013 bör dock undantas från 
villkorskraven. Man bör automatiskt 
erkänna att ekologiska jordbrukare fullt 
ut uppfyller reglerna för villkoren. Det är 
medlemsstaternas ansvar att genomföra 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (som en del av de 
skärpta villkoren) på ett sätt om 
respekterar jordbruksmetoderna och i 
enlighet med vad som erkänns i den swot-
analys som är en del av utarbetandet av 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 635
Matt Carthy

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 

(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 bidrag 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 
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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 
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].

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 
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 ska säkerställa att det 
ges en lämplig nivå av stöd för de som 
uppfyller dessa skyldigheter och normer.
Medlemsstaterna bör införa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
som endast utdöms efter ett system med 
gult kort för de jordbrukare som inte 
uppfyller dessa krav, i enlighet med [den 
övergripande förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 636
Marijana Petir

Förslag till förordning
Skäl 21
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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 
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].

(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. Bidragsmottagare 
bör också på lämpligt sätt kompenseras 
för att de följer dessa 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, 
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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Or. en

Motivering

Strängare normer innebär ökade kostnader. För att stödja tillhandahållandet av större 
fördelar för miljön och klimatet måste jordbrukare och skogsägare ges lämplig ekonomisk 
ersättning.

Ändringsförslag 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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 

(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. Bidragsmottagare 
bör också på lämpligt sätt kompenseras 
för att de följer dessa normer. De har 
också som syfte att bättre harmonisera den 
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förbättra 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].

gemensamma jordbrukspolitiken med 
samhällets förväntningar genom att 
förbättra 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].

Or. en

Motivering

Strängare normer kan innebära ökade kostnader. För att stödja tillhandahållandet av större 
fördelar för miljön och klimatet måste bidragsmottagarna ges lämplig ekonomisk ersättning.

Ändringsförslag 638
Norbert Erdős

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 

(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 
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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 
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].

till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla enklare och mer rationella 
gemensamma krav för att nå 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 
gemensamma 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, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Villkor bör utgöra en integrerad 
del av den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljörelaterade 
struktur, som en del av utgångspunkten för 
enklare och mer rationella 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].

Or. en

Ändringsförslag 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 

(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 
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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 
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].

jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
fullt ut 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 kommer 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 jordbrukspolitikens anpassning 
till målen för miljö, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd. Villkor ska
utgöra en integrerad del av den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
miljörelaterade struktur, som en del av 
utgångspunkten för mer ambitiösa miljö-
och klimatåtaganden, och villkoren måste
tillämpas i hela unionen. För de 
jordbrukare som inte uppfyller dessa krav 
säkerställer en gemensam EU-ram att
effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder införs i enlighet med [den 
övergripande förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att behålla likvärdiga 
förutsättningar mellan och inom 
medlemsstaterna med avseende på 
jordbruksrelaterad lagstiftning och 
normer eller god praxis i frågor rörande 
miljö, folkhälsa, sanitet och djurskydd bör 
det inte finnas några undantag till 
villkoren, och reglerna bör därför gälla 
alla berörda bidragsmottagare. Dessutom 
bygger de föreskrivna verksamhetskraven 
på befintliga och fristående lagar som ska 
tillämpas fullt ut i sin egen rätt av alla 
EU-myndigheter och följas av alla 
medborgare. I den riskanalys som 
används för att välja ut ett urval 
jordbruksenheter som ska omfattas av 
kontroller kan dock medlemsstaterna 
välja att tillämpa olika viktningsfaktorer 
som avspeglar sannolikheten för 
bristande efterlevnad, så att onödiga 
jordbrukskontroller kan undvikas utan att 
riskera att EU-medel slösas bort. 
Exempelvis får små jordbruk en lägre 
riskviktning på grund av deras storlek, 
men en högre djurtäthet får en högre 
viktning för frågor rörande djurskydd och 
folkhälsa, och ekologiska jordbruk får en 
lägre riskviktning för miljö- eller 
klimatfrågor. 

Or. en

Ändringsförslag 641
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I syfte att ge utrymme för 
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mångfalden bland jordbruks- och 
djurhållningssystemen och de olika 
miljöförhållandena i unionen bör det 
erkännas att utöver god jordbrukshävd 
och metoder för goda miljöförhållanden 
så gynnar även åtgärder för ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och 
certifieringssystem som liknar dessa 
metoder klimatet och miljön i lika hög 
grad eller mer. Dessutom bör system för 
ekologiskt jordbruk, med tanke på deras 
erkända miljöfördelar, automatiskt anses 
uppfylla vissa krav på god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden.

Or. en

Motivering

Det ekologiska jordbruket undantas från skyldigheten att uppfylla vissa krav på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, från vilka det undantogs redan i den senaste 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 642
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I syfte att ge utrymme för 
mångfalden bland jordbruks- och 
djurhållningssystemen och de olika 
miljöförhållandena i unionen bör det 
erkännas att utöver god jordbrukshävd 
och metoder för goda miljöförhållanden 
så gynnar även åtgärder för ett miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och 
certifieringssystem som liknar dessa 
metoder klimatet och miljön i lika hög 
grad eller mer. Dessutom bör system för 
ekologiskt jordbruk, med tanke på deras 
erkända miljöfördelar, automatiskt anses 
uppfylla alla krav på god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden.
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Or. en

Ändringsförslag 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Kommissionen ska garantera ett 
strikt genomförande av 
unionslagstiftningen vid alla tidpunkter 
och i alla medlemsstater rörande 
djurskydd, miljöskydd, klimatåtgärder och 
livsmedelssäkerhet. Följaktligen ska 
kommissionen systematiskt utdöma 
lämpliga sanktioner och påföljder i 
händelse av upprepade överträdelser från 
medlemsstaternas sida.

Or. en

Ändringsförslag 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

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 

(22) Ramverket med normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
syftar till att bidra till förbättring av de 
använda resursernas produktivitet,
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, hantering av 
vattenproblem, skydd och förbättring av 
mark samt av den biologiska mångfalden. 
Ramen måste anpassas för att beakta 
begränsningen av klimatförändringar och 
behovet av att öka jordbrukens hållbarhet. 
Det noteras att varje norm för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
bidrar till flera mål. För att genomföra 
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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 
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.

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.

Or. it
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Motivering

Man bör rensa den gemensamma jordbrukspolitiken från andra normer som är likalydande, 
olika för olika områden och inte alltid tillämpliga på dessa, samt från omotiverade 
förvaltningsbördor, särskilt för de minsta jordbruksföretagen.

Åtaganden som går utöver gällande lagar måste vara frivilliga och belönas genom 
jordbruksmiljöutbetalningarna i landsbygdsutvecklingen.

Ändringsförslag 645
Nuno Melo

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 

(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 och anpassning till
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, de olika 
produktionssektorernas agronomiska 
särdrag, markanvändning, växelbruk, 
jordbruksmetoder och jordbrukets struktur.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 646
Michel Dantin

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 

(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 
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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 
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.

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 likvärdiga 
metoder eller certifieringssystem som har 
en lika stor eller större gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön och klimatet 
jämfört med en eller flera av metoderna 
för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden.

Or. fr
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Ändringsförslag 647
Norbert Erdős

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 
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 

(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. 
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 i syfte att förbättra miljö- och 
klimatresultaten för ramen för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.
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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.

Or. en

Motivering

Det är inte alls rationellt att inkludera instrumentet för näringsämnenas hållbarhet i systemet 
för villkorlighet med tanke på de svårigheter som detta skulle kunna innebära för många 
jordbruksföretag, särskilt i områden utan bredband. Dessutom måste man säkerställa att 
villkorligheten tillämpas enhetligt i hela EU.

Ändringsförslag 648
Mairead McGuinness

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. 

(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. 
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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 
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.

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 
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. 
Användningen av en plan för hantering 
av näringsämnen bör beakta 
jordbruksföretagets storlek och 
verksamhetens intensitet. 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.

Or. en
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Ändringsförslag 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

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 
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 

(22) Ramverket med normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
kommer att bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
hantering av vattenproblem, skydd och 
förbättring av mark samt av den biologiska 
mångfalden. Ramen ska 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 i linje med var och en 
av de miniminormer som fastställts på 
unionsnivå, och därvid beakta de särskilda 
förhållandena i det berörda området, 
däribland jordmån, klimatförhållanden och 
befintliga jordbrukssystem, 
markanvändning, växelbruk med årlig 
rotation, 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 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 
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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.

jordbruksföretaget, exempelvis 
minimifunktioner för hantering av 
näringsämnen, och inkludera vatten- och 
markförvaltning, en minskning av 
insatsvarorna och åtgärder för den 
biologiska mångfalden. 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.

Or. en

Ändringsförslag 650
Franc Bogovič

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 senast tre 
år efter ikraftträdandet av denna 
förordning 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.

Or. en

Motivering

Verktyget för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk kommer att ha många 
fördelar: Det kommer att erbjuda ett verktyg för beslutsstöd för jordbrukarna, bidra till bättre 
avkastning och besparingar vid tillförsel av gödsel, främja en balanserad växtnäring och 
förbättra grödornas kvalitet. Det behövs dock mer tid för att alla jordbrukare i hela EU ska 
kunna använda verktyget i den form som föreslås av EU-kommissionen. Detta 
ändringsförslag inför en övergångsperiod på tre år.
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Ändringsförslag 651
Momchil Nekov

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 
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 

(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, läget 
för pollinatorer, grödornas 
variationsrikedom, 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 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. 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

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, 

(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 
och en minskning av kemiska insatsvaror. 
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 
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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 
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.

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 
jordbruksföretagens odlingsutfall och 
miljöprestationer kommer planer för 
insatsvaror 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 och kemikalier. 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.

Or. en

Motivering

Verktyget för ett hållbart jordbruk bör inbegripa alla insatsvaror i jordbruket – inklusive 
bekämpningsmedel, biocider eller veterinärmedicinska produkter – inte bara näringsämnen.

Ändringsförslag 653
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
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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 
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 

(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. Dessa normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
bör därefter bli ett riktmärke och en 
fördefinierad standard för utarbetande 
och genomförande av ”miljösystemen” 
för att säkerställa att kvantifierbara 
klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder inbäddas i det 
konventionella jordbruket. I syfte att 
stödja 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 654
Angélique Delahaye

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 

(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, 
diversifiering av grödor, jordbruksmetoder 
och jordbrukets struktur. Medlemsstaterna 
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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 
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.

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 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 655
Paul Brannen

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Plastprodukter för jordbruket 
utgör en låg andel av den totala mängd 
plast som används och det plastavfall som 
produceras, men deras användning är 
geografiskt koncentrerad. Kategorier av 
plastartiklar för jordbruket har dessutom 
en mycket homogen sammansättning, 
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vilket gör avfallsströmmen mycket 
värdefull för återvinnaren. I de 
strategiska planerna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
problemet med plastavfall från jordbruket 
hanteras och kommissionen bör vid behov 
införa en standard för goda jordbruks-
och miljöförhållanden för mark när det 
gäller plastavfall som en ny del av en 
bättre konditionalitet på medellång sikt, 
senast 2023. Jordbrukarna skulle enligt 
det nya tvärvillkoret vara skyldiga att 
använda ett auktoriserat 
avfallshanteringsföretag för insamlingen 
och återvinningen av plast och spara 
bevis på att plastavfallet har hanterats på 
rätt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 656
Paul Brannen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Föreskrivna verksamhetskrav måste 
genomföras fullt ut av medlemsstaterna så 
att de kan integreras i jordbruksföretagens 
drift och säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna. För att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av reglerna om 
villkor när det gäller att förbättra politikens 
hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav 
omfatta den viktigaste unionslagstiftningen 
om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd vars genomförande på 
nationell nivå förutsätter konkreta 
skyldigheter för enskilda jordbrukare, 
inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 
92/43/EEG11 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets 
direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp 
det gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet och rådet i den form 

(23) Föreskrivna verksamhetskrav måste 
genomföras fullt ut av medlemsstaterna så 
att de kan integreras i jordbruksföretagens 
drift och säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna. För att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av reglerna om 
villkor när det gäller att förbättra politikens 
hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav 
omfatta den viktigaste unionslagstiftningen 
om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd vars genomförande på 
nationell nivå förutsätter konkreta 
skyldigheter för enskilda jordbrukare, 
inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 
92/43/EEG11 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets 
direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp 
det gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet och rådet i den form 
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som bifogats Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/201314

ingår de relevanta bestämmelserna ur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG15 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG16 som 
föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, 
och förteckningen över normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
anpassas i enlighet med detta.

som bifogats Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/201314

ingår de relevanta bestämmelserna ur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG15 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG16 som 
föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, 
såväl som ur direktiv 
[Europaparlamentets och rådets direktiv 
XXX om minskning av vissa 
plastprodukters inverkan på miljön] och 
förordning [Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/XXX om 
veterinärmedicinska läkemedel och om 
upphävande av direktiv 2001/82/EG], och 
förteckningen över normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
anpassas i enlighet med detta.

_________________ _________________

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7):

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7):

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 
december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) 
nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 
347, 20.12.2013, s. 549).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 
december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) 
nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 
347, 20.12.2013, s. 549).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).



AM\1167703SV.docx 169/192 PE629.664v01-00

SV

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 71).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 71).

Or. en

Motivering

Djurägare eller djurhållare måste föra register över de medicinska produkter som de 
använder. I förordningen står det dessutom att ”Antimikrobiella läkemedel får inte användas 
rutinmässigt...”. Enligt Europaparlamentets mandat rörande direktivet om en hållbar 
användning av bekämpningsmedel på detta stadium (trepartsdialoger) föreslås ett förbud för 
oxo-nedbrytbara produkter, såsom de som för närvarande används inom jordbruket (t.ex. 
marktäckningsfilmer). För våra jordars hälsa är det av avgörande betydelse att detta både 
genomförs och kontrolleras (om så behövs som god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden och inte som föreskrivna verksamhetskrav).

Ändringsförslag 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Föreskrivna verksamhetskrav måste 
genomföras fullt ut av medlemsstaterna så 
att de kan integreras i jordbruksföretagens 
drift och säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna. För att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av reglerna om 
villkor när det gäller att förbättra politikens 
hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav 
omfatta den viktigaste unionslagstiftningen 
om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd vars genomförande på 
nationell nivå förutsätter konkreta 
skyldigheter för enskilda jordbrukare, 
inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 
92/43/EEG11 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets 
direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp 
det gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet och rådet i den form 

(23) Föreskrivna verksamhetskrav måste 
genomföras fullt ut av medlemsstaterna så 
att de kan integreras i jordbruksföretagens 
drift och säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna. För att säkerställa en 
konsekvent tillämpning av reglerna om 
villkor när det gäller att förbättra politikens 
hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav 
omfatta unionslagstiftningen om miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd vars genomförande på nationell 
nivå förutsätter konkreta skyldigheter för 
enskilda jordbrukare, inklusive 
skyldigheter enligt rådets direktiv 
92/43/EEG11 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets 
direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp 
det gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet och rådet i den form 
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som bifogats Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/201314

ingår de relevanta bestämmelserna ur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG15 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG16 som 
föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, 
och förteckningen över normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
anpassas i enlighet med detta.

som bifogats Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/201314

ingår de relevanta bestämmelserna ur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG15 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG16 som 
föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, 
och förteckningen över normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
anpassas i enlighet med detta.

_________________ _________________

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7):

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7):

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (EGT 
L 375, 31.12.1991, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 
december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) 
nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 
347, 20.12.2013, s. 549).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 
december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) 
nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 
347, 20.12.2013, s. 549).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 71).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 71).
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Or. en

Ändringsförslag 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel, liksom initiativ för att 
bekämpa antimikrobiell resistens och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

(24) Medlemsstaterna bör införa och 
genomföra förfaranden för undvikande 
av intressekonflikter för
jordbruksrådgivningstjänster vars syfte är
att förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och de 
särskilda målen för denna förordning som 
anges i artikel 6, och kartlägga nödvändiga 
förbättringar av alla åtgärder på gårdsnivå 
som anges i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Rådgivningstjänsterna bör göra 
jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat samt 
djurskydd), å andra sidan. Förteckningen 
över dessa senare omfattar normer som 
gäller för eller är nödvändiga för 
jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten och 
minskning av användningen av 
bekämpningsmedel, liksom 
agroekologiska åtgärder, främjandet av 
en hållbar hantering av näringsämnen,
initiativ för att bekämpa antimikrobiell 
resistens och för hanteringen av risker. För 
att främja rådgivningens kvalitet och 
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ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
införa förfaranden för undvikande av 
intressekonflikter och integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 659
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
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kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation. Alla EU-
initiativ rörande rådgivningstjänster och 
innovationssystem måste närhelst det är 
möjligt bygga på redan befintliga initiativ 
på medlemsstatsnivå och vara inriktade 
på att ge mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 660
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 



PE629.664v01-00 174/192 AM\1167703SV.docx

SV

hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation. Alla EU-
initiativ rörande rådgivningstjänster och 
innovationssystem måste närhelst det är 
möjligt bygga på redan befintliga initiativ 
på medlemsstatsnivå och vara inriktade 
på att ge mervärde.

Or. en

Motivering

När de förbättrar jordbruksrådgivningen inom ramen för de nya strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken bör medlemsstaterna om möjligt bygga på befintliga 
strukturer och dra nytta av det arbete som redan utförts. Detta bör dock endast göras om det 
säkerställer ett mer effektivt tillhandahållande av dessa tjänster.

Ändringsförslag 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 

(24) Medlemsstaterna bör ges möjlighet 
att införa jordbruksrådgivningstjänster för 
att förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
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förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker, samt för att gynna en hållbar 
användning av näringsämnen. För att 
främja rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna dra 
nytta av befintliga innovativa system och 
därefter integrera rådgivare i kunskaps-
och innovationssystem inom jordbruket 
(Akis) så att de kan tillhandahålla aktuell 
teknisk och vetenskaplig information som 
tagits fram genom forskning och 
innovation.

Or. ro

Ändringsförslag 662
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 

(24) Medlemsstaterna bör ange
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
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bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

bör erbjudas kostnadsfritt som en del av 
särskilda system, och göra jordbrukarna 
och andra GJP-bidragsmottagare mer 
medvetna om förhållandet mellan 
jordbruksdrift och markanvändning, å ena 
sidan, och vissa normer, krav och uppgifter 
(bland annat i fråga om miljö och klimat), å 
andra sidan. Förteckningen över dessa 
senare omfattar normer som gäller för eller 
är nödvändiga för jordbrukare och andra 
GJP-bidragsmottagare och som fastställs i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, liksom 
sådana som härrör från lagstiftningen om 
vatten, hållbar användning av 
bekämpningsmedel, liksom initiativ för att 
bekämpa antimikrobiell resistens och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 663
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga, 
djurskyddsrelaterade och sociala 
dimensionerna och kartlägga nödvändiga 
förbättringar av alla åtgärder på gårdsnivå 
som anges i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
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bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Rådgivningstjänsterna bör göra 
jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om djurskydd, miljö och klimat), å 
andra sidan. Förteckningen över dessa 
senare omfattar normer som gäller för eller 
är nödvändiga för jordbrukare och andra 
GJP-bidragsmottagare och som fastställs i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, liksom 
sådana som härrör från lagstiftningen om 
vatten, skydd för produktionsdjur, hållbar 
användning av bekämpningsmedel, liksom 
initiativ för att bekämpa antimikrobiell 
resistens och för hanteringen av risker. För 
att främja rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
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bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna bygga vidare på 
befintliga innovativa system och därefter
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 665
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 

(24) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jordbrukare har tillgång till 
rådgivningstjänster för att förbättra 
jordbruks- och landsbygdsföretagens 
hållbara förvaltning och övergripande 
prestation. Dessa tjänster ska omfatta de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionerna och kartlägga nödvändiga 
förbättringar av alla åtgärder på gårdsnivå 
som anges i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
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bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Rådgivningstjänsterna bör göra 
jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens, för hanteringen av 
risker och för säkerheten på gårdarna. För 
att främja rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra resursernas produktivitet,
jordbruks- och landsbygdsföretagens 
hållbara förvaltning och övergripande 
prestation. Dessa tjänster ska omfatta de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionerna och kartlägga nödvändiga 
förbättringar av alla åtgärder på gårdsnivå 
som anges i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
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bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Rådgivningstjänsterna bör göra 
jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av 
växtskyddsprodukter, liksom initiativ för 
att bekämpa antimikrobiell resistens och 
för hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. it

Motivering

Rådgivningen till jordbruksföretag bör ha som första mål att förbättra 
produktionsresursernas produktivitet, förutom att informera företagen om gällande lagar, 
annars kommer jordbrukarna aldrig att motiveras att använda sig av dem.

Det korrekta uttrycket är växtskyddsprodukter, inte ”bekämpningsmedel”.

Ändringsförslag 667
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster i syfte att 
förbättra jordbruks- och 
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landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan, 
särskilt på området för villkorlighet. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Or. pt

Ändringsförslag 668
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
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landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens, för 
agroekologiska metoder och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. es

Ändringsförslag 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
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landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera organisationer 
för rådgivning till jordbruksföretag i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Or. it

Ändringsförslag 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
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landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera organisationer 
för rådgivning till jordbruksföretag i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Or. it

Ändringsförslag 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 

(24) Medlemsstaterna bör införa 
offentliga jordbruksrådgivningstjänster för 
att förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
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ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
minskad användning av 
bekämpningsmedel, agroekologiska 
metoder liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. es

Ändringsförslag 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör införa
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 

(24) Medlemsstaterna bör 
tillhandahålla högkvalitativa
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 



PE629.664v01-00 186/192 AM\1167703SV.docx

SV

nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

Or. en

Motivering

Jordbrukare behöver förvärva nya typer av kompetens och kunskap för att börja använda sig 
av nya och mer hållbara jordbruksmetoder, som ofta är mer komplicerade än de nuvarande. 
Det är därför alltmer viktigt att tillhandahålla högkvalitativa jordbruksrådgivningstjänster.

Ändringsförslag 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om miljö och klimat), å andra sidan. 
Förteckningen över dessa senare omfattar 
normer som gäller för eller är nödvändiga 
för jordbrukare och andra GJP-
bidragsmottagare och som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, liksom sådana som 
härrör från lagstiftningen om vatten, 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
liksom initiativ för att bekämpa 
antimikrobiell resistens och för hanteringen 
av risker. För att främja rådgivningens 
kvalitet och ändamålsenlighet bör 
medlemsstaterna integrera rådgivare i 
kunskaps- och innovationssystem inom 
jordbruket (Akis) så att de kan 
tillhandahålla aktuell teknisk och 
vetenskaplig information som tagits fram 
genom forskning och innovation.

(24) Medlemsstaterna bör införa 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionerna och kartlägga 
nödvändiga förbättringar av alla åtgärder 
på gårdsnivå som anges i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna 
bör göra jordbrukarna och andra GJP-
bidragsmottagare mer medvetna om 
förhållandet mellan jordbruksdrift och 
markanvändning, å ena sidan, och vissa 
normer, krav och uppgifter (bland annat i 
fråga om djurskydd, miljö och klimat), å 
andra sidan. Förteckningen över dessa 
senare omfattar normer som gäller för eller 
är nödvändiga för jordbrukare och andra 
GJP-bidragsmottagare och som fastställs i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, liksom 
sådana som härrör från lagstiftningen om 
vatten, hållbar användning av 
bekämpningsmedel, liksom initiativ för att 
bekämpa antimikrobiell resistens och för 
hanteringen av risker. För att främja 
rådgivningens kvalitet och 
ändamålsenlighet bör medlemsstaterna 
integrera rådgivare i kunskaps- och 
innovationssystem inom jordbruket (Akis) 
så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk 
och vetenskaplig information som tagits 
fram genom forskning och innovation.

Or. en

Motivering

Enligt Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 är efterlevnaden av EU:s 
djurskyddslagstiftning totalt sett fortsatt otillfredsställande. Jordbruksrådgivningstjänster bör 
spela en avgörande roll när det gäller att fastställa svagheter och hjälpa bidragsmottagare 
efterleva kraven.

Ändringsförslag 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att säkerställa 
tillhandahållandet av högkvalitativ 
rådgivning till alla jordbrukare i unionen 
bör kommissionen definiera 
minimistandarder för 
jordbruksrådgivningstjänster med 
avseende på deras kvalitet och den 
territoriella omfattningen av de råd som 
ges. Innan ikraftträdandet av denna 
förordning bör kommissionen i 
kvalitetskontrollsyfte ackreditera alla 
jordbruksrådgivningstjänster. I de fall där 
kommissionen drar slutsatsen att en 
jordbruksrådgivningstjänst inte uppfyller 
miniminormerna bör den skriftligen 
meddela den berörda medlemsstaten och 
begära att den vidtar korrigerande 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Jordbrukare behöver förvärva nya typer av kompetens och kunskap för att börja använda sig 
av nya och mer hållbara jordbruksmetoder, som ofta är mer komplicerade än de nuvarande. 
Det är därför alltmer viktigt att tillhandahålla högkvalitativa jordbruksrådgivningstjänster. 
För ögonblicket tycks dock den gemensamma jordbrukspolitiken sakna ett verkligt 
kvalitetskontrollsystem för jordbruksrådgivningstjänster, vars möjlighet att hjälpa 
jordbrukare varierar enormt från en medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag 675
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 

utgår
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minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande 
inkomststöd för hållbarhet, eller överföras 
till Ejflu. För att undvika negativa 
effekter på sysselsättningen bör 
arbetskraften beaktas vid tillämpningen 
av denna mekanism.

Or. en

Motivering

Jordbrukens struktur och andra därmed förknippade särdrag skiljer sig helt från en 
medlemsstat till en annan. Vi kan inte förespråka samma lösning för alla, och vi kan inte 
införa obligatoriska tak och successiv nedtrappning i alla medlemsstater. Vi kan antingen 
fastställa obligatoriska tak och successiv nedtrappning på medlemsstatsnivå eller införa dem 
på frivillig basis.

Ändringsförslag 676
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande inkomststöd 
för hållbarhet, eller överföras till Ejflu. För 
att undvika negativa effekter på 
sysselsättningen bör arbetskraften beaktas 
vid tillämpningen av denna mekanism.

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
direktstöd, främst för kompletterande 
omfördelande inkomststöd för hållbarhet, 
eller överföras till Ejflu med beaktande av 
de gränser som fastställs i förordningen.
Detta tak för direktstöd bör användas som 
ett komplement eller ett alternativ till 
kompletterande omfördelande stöd, när 
detta redan ligger på en tillräcklig 
ambitionsnivå. För att undvika negativa 
effekter på sysselsättningen bör 
arbetskraften beaktas vid tillämpningen av 
denna mekanism.

Or. fr
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Ändringsförslag 677
Peter Jahr

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande inkomststöd 
för hållbarhet, eller överföras till Ejflu. För 
att undvika negativa effekter på 
sysselsättningen bör arbetskraften beaktas 
vid tillämpningen av denna mekanism.

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande inkomststöd 
för hållbarhet, eller överföras till Ejflu. För 
att undvika negativa effekter för 
sammanslutningar och kooperativ ska 
likaberättigade medlemmar i kooperativ 
och jämförbara sammanslutningar 
behandlas som enskilda jordbrukare. För 
att undvika negativa effekter på 
sysselsättningen bör arbetskraften beaktas 
vid tillämpningen av denna mekanism.

Or. de

Ändringsförslag 678
Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande inkomststöd 
för hållbarhet, eller överföras till Ejflu. För 
att undvika negativa effekter på 
sysselsättningen bör arbetskraften beaktas 
vid tillämpningen av denna mekanism.

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande inkomststöd 
för hållbarhet, eller överföras till Ejflu. För 
att undvika negativa effekter på 
sysselsättningen bör arbetskraften beaktas 
vid tillämpningen av denna mekanism. Vid 
genomförandet av bestämmelserna i detta 
skäl bör kommissionen och 
medlemsstaterna ytterligare säkerställa 
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hållbar utveckling av alla jordbruk.

Or. ro

Ändringsförslag 679
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande 
inkomststöd för hållbarhet, eller överföras 
till Ejflu. För att undvika negativa effekter 
på sysselsättningen bör arbetskraften 
beaktas vid tillämpningen av denna 
mekanism.

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör stödets 
inriktning ligga på de jordbrukare som 
aktivt bidrar till de ekonomiska, 
miljömässiga och sociala 
hållbarhetsdimensionerna. Detta bör 
åstadkommas genom en tydlig definition 
av ”riktig jordbrukare” i alla 
medlemsstater. Medlemsstaterna kan även 
besluta att direktstödsbeloppen över ett 
visst tak minskas och produkten av denna 
minskning användas för frikopplat 
direktstöd. För att undvika negativa 
effekter på sysselsättningen kan
arbetskraften beaktas vid tillämpningen av 
denna mekanism.

Or. en

Ändringsförslag 680
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning antingen användas för 
frikopplat direktstöd, främst för 
kompletterande omfördelande inkomststöd 

(25) För att säkerställa en rättvisare 
fördelning av inkomststöd bör 
direktstödsbeloppen över ett visst tak 
minskas och produkten av denna 
minskning användas för frikopplat 
direktstöd för kompletterande 
omfördelande inkomststöd för hållbarhet.



PE629.664v01-00 192/192 AM\1167703SV.docx

SV

för hållbarhet, eller överföras till Ejflu.
För att undvika negativa effekter på 
sysselsättningen bör arbetskraften beaktas 
vid tillämpningen av denna mekanism.

Or. en

Motivering

Produkten av taken från betalningarna i den första pelaren bör behållas som 
omfördelningsstöd i den första pelaren.
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