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KORTFATTAD MOTIVERING

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått en stor reformprocess de senaste åren. 
Den här fasen har varit av mycket stor betydelse för utformningen av EU:s största 
politikområde, men de största utmaningarna är tyvärr fortfarande inte lösta. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens uppgift är att ge oss livsmedelssäkerhet, hållbar tillväxt och 
konkreta lösningar på miljö- och klimatproblemen. Om de här målen ska kunna uppnås måste 
jordbrukspolitiken ge tillräckligt inkomststöd för jordbrukare och säkerställa sysselsättningen 
i jordbrukssektorn, särskilt på landsbygden.

Därför är det av största vikt att finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ligger 
kvar på samma nivå i nästa fleråriga budgetram. Det är fullt förståeligt att brexit och andra 
globala krissituationer innebär att nya politiska strategier tar större budgetmedel i anspråk, 
men detta bör inte få gå ut över den gemensamma jordbrukspolitiken, som av tradition är 
mycket central för EU och som står inför nya och svåra utmaningar de närmaste årtiondena.

Det nya kommissionsförslaget innehåller en ny modell med nio mål och det lägger tonvikten 
vid miljö- och klimatfrågor. Jag föreslår ändringar till två av de nio målen så att de stämmer 
bättre med dagens miljölagstiftning. I förslaget fastställs ett nytt paradigm, med större 
flexibilitet för medlemsstaterna genom de strategiska planerna och en övergång till en mer 
prestationsbaserad politik.

Jag välkomnar visserligen de nya skärpta villkoren och potentialen i det obligatoriska 
miljöprogrammet, som skulle kunna belöna de jordbrukare som konkret bidrar till 
EU:s klimat- och miljömål och nationella mål, men detta nya förslag lämnar enligt min 
mening ett väl stort manöverutrymme för medlemsstaterna när det gäller resursanvändning 
och fastställande av ambitionsnivån. Detta skulle tyvärr kunna leda till en situation där vi har 
27 olika typer av jordbrukspolitik och därmed förlorar gemenskapsandan i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Jag vill därför stärka de gemensamma aspekterna av förslaget genom att 
lägga till vissa delar i den grundläggande akten och minska medlemsstaternas 
manöverutrymme. Jag anser naturligtvis att ett visst mått av flexibilitet är positivt och att det 
är förenligt med subsidiaritetsprincipen, men vi bör inte låta medlemsstaterna utforma 
framtiden för jordbruket i olika riktningar och behandla jordbrukarna på helt olika sätt när de 
faktiskt utför samma jobb och verksamhet.

Dessutom kräver den nya prestationsinriktade gemensamma jordbrukspolitiken en stark ram 
som gör det möjligt att på ett korrekt sätt bedöma och övervaka hur politiken fungerar i 
förhållande till de specifika mål som fastställts i varje medlemsstat. I detta sammanhang bör 
vi vara mycket försiktiga och se till att inga kryphål uppstår för att på så sätt garantera 
ansvarstagande med redovisning av utgifterna och resultaten. 

I förslaget föreskrivs också en viss grad av flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller 
anslagsöverföringar. Upp till 15 % av direktstödet kan överföras till Ejflu och vice versa, och 
en högre procentsats får överföras endast från den första till den andra pelaren för insatser 
som är inriktade på miljö- och klimatmål. Jag anser att det är effektivare att enbart tillåta 
överföringar från den första till andra pelaren.

Vi bör alltid komma ihåg att framtidens utmaning inte bara kommer att vara att producera 
större mängder säkra jordbruksprodukter av hög kvalitet, utan att producera livsmedel på 
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ett mer effektivt och hållbart sätt samtidigt som jordbrukarnas konkurrenskraft säkerställs, och 
därmed ge dem en rimlig ekonomisk kompensation för de miljötjänster de ger samhället. 
I detta avseende välkomnar jag inriktningen på ungdomar. Jag är övertygad om att 
ungdomarna måste stå i centrum för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Utan 
kraftfullare åtgärder i denna riktning har EU:s jordbruk – och inte bara det – ingen framtid.

Sammanfattningsvis vill jag understryka att vi uppmanas att fatta beslut vid en tidpunkt då 
parlamentet befinner sig i slutet av sin mandatperiod. Vi har naturligtvis för avsikt att slutföra 
det pågående lagstiftningsarbetet, inklusive denna viktiga rättsakt, trots den begränsade tid vi 
har på oss och trots att vi inte vet vilka resurser som kommer att finnas tillgängliga för den 
gemensamma jordbrukspolitiken i den nya fleråriga budgetramen, eftersom förhandlingarna 
fortfarande pågår. Det är inte lätt att fastställa detaljerna för en sådan politik utan att känna till 
exakt vilka resurser som finns. Därför anser jag att det vore lämpligt att skjuta upp datumet 
för denna förordnings ikraftträdande till 2023, så att vi kan få en smidig övergång från dagens 
gemensamma jordbrukspolitik till den nya framtidsmodellen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

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 marknadsinriktad, 
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 
stödmottagare. Den nya politiken bör 
därutöver innebära en förenkling för 
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stödmottagarna, som bör få rimliga 
inkomster. Om den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnå 
dessa mål är det av största vikt att 
finansieringen i den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 ligger kvar på 
samma nivå som för 2014–2020.

Ändringsförslag 2

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, så 
att man kan minska avfolkningen av 
landsbygden och fortsätta att lyssna på 
konsumenternas krav i frågor som rör 
miljö, livsmedelssäkerhet och djurskydd. 
Med tanke på de utmaningar som 
producenterna i unionen står inför till 
följd av nya lagstiftningskrav och en mer 
uttalad miljöambition, mot bakgrund av 
prisvolatilitet och unionens öppnare 
gränser för import från tredjeländer, är 
det lämpligt att behålla budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
åtminstone samma nivå som under 
perioden 2014–2020. 

Ändringsförslag 3

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, i synnerhet för de 
slutliga stödmottagarna. 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, samtidigt som man 
säkerställer att den gemensamma 
jordbrukspolitikens enhetlighet inte 
undergrävs, bör det vara 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.

Motivering

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

Ändringsförslag 4

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 

(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 
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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).

nivå. 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 
grundläggande delar som ska ingå i dessa 
definitioner (ramdefinitioner).

Motivering

Medlemsstaterna bör ha en viss grad av flexibilitet i genomförandet av åtgärder, men det får 
inte äventyra politikens enhetlighet. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste vara baserad 
på gemensamma EU-regler.

Ändringsförslag 5

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 

(5) För att bevara de gemensamma 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna och 
likabehandling mellan 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 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 
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”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 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 pollinatörer eller 
som kan producera foder, oavsett om de 
används för faktisk produktion eller inte.

Motivering

Skyddet av permanent gräsmark i vissa områden är beroende av traditionella metoder. 
Många permanenta betesmarker är viktiga insamlingsområden för pollinatörer.

Ändringsförslag 6

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 som har direkta 
positiva effekter inom jordbruket och på 
landsbygden.

Ändringsförslag 7

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 

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
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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.

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 och 
bidrar till jordbrukssektorns hållbarhet, 
men som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Ändringsförslag 8

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 direktstöds- 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 bör vara restriktiv, så 
att man främjar nya aktörer inom 
jordbruket, och som bör avspegla de 
verkliga villkoren på plats i 
medlemsstaterna.

Motivering

Tidigare stödsystem på detta område var alltför restriktiva och ledde till att unga jordbrukare 
uteslöts från stöd.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är mycket viktigt för Europas 
och planetens framtid att unionen snarast 
fasar ut jordbruksstöd till jordbrukare 
som inte bedriver ett miljömässigt och 
klimatmässigt hållbar verksamhet.

Motivering

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatets och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat – 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat- och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Ändringsförslag 10

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 

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

strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. För att uppnå en 
balans mellan olika aspekter av hållbar 
utveckling, utan att tumma på principerna 
om rättvisa och jämlikhet, bör man kräva 
att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att 
uppnå alla de särskilda målen. 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, djurskydd och miljö.

Ändringsförslag 11

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 agroekologisk, 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, genom att investera 
i teknisk utveckling och agroekologiska 
metoder, samt förbättra tillgången till och 
delandet av objektiv, tillförlitlig, relevant 
och färsk kunskap.

Ändringsförslag 12

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 
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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 man tillämpar principen 
om att förorenaren betalar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Genomförandemodellen bör inte 
få leda till en situation där vi har 27 olika 
nationella typer av jordbrukspolitik som 
riskerar att skada gemenskapsandan i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och leda 
till snedvridning. Medlemsstaterna bör 
ges viss flexibilitet inom ramen för ett 
starkt gemensamt regelverk.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
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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.

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 
samt för att stärka konkurrenskraften. 
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 frågor som klimatförändring – både 
begränsning och anpassning – på ett sätt 
som är till fördel för jordbrukarna.

Ändringsförslag 15

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, avsaknad av 
klausuler om ömsesidighet i handelsavtal 
med tredjeländer, 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 och för att förbättra sina 
jordbruksföretags motståndskraft 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, 
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kunskapsöverföring och rådgivning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Stöd till och förbättring av 
miljöskyddet, den biologiska mångfalden 
och den genetiska mångfalden 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 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.

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 
sysselsättningsskapande åtgärder och 
generationsförnyelse, genom att bringa 
kommissionens tillväxt- och 
sysselsättningspakt till landsbygden, 
genom främjande av social integration, 
generationsförnyelse, större integrering 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 
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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.

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.

Ändringsförslag 17

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, sund 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, och 
samtidigt hjälpa jordbrukare att anpassa sin 
produktion efter marknadens signaler och 
konsumenternas efterfrågan.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I linje med engagemanget 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 
rekommendationer om rätten till mat, bör 
unionen och dess medlemsstater gå över 
till ett hållbart europeiskt livsmedels- och 
jordbrukssystem. Denna övergång bör 
åstadkommas med hjälp av åtgärder för 
att främja ett diversifierat, hållbart och 
motståndskraftigt jordbruk som bidrar till 
skydd och förbättring av naturresurserna, 
starkare ekosystem samt anpassning till 
och begränsning av klimatförändringen, 
genom att anpassa animalieproduktionen 
till ekologisk belastningsförmåga, 
minimera beroendet av ohållbara 
insatsvaror, inklusive fossila energikällor, 
och gradvis förbättra den biologiska 
mångfalden och markkvaliteten.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Enligt One Health-
handlingsplanen mot antimikrobiell 
resistens är vaccinering en 
kostnadseffektiv folkhälsoinsats i kampen 
mot antimikrobiell resistens, men de 
relativt sett högre kostnaderna för 
diagnostik, antimikrobiella alternativ och 
vaccinering jämfört med vanlig 
antibiotika utgör ett hinder för en höjning 
av vaccineringsgraden för djur.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) För att uppfylla miljömålen i den 
gemensamma jordbrukspolitiken men 
också samhällskrav i form av ökad 
livsmedelssäkerhet, bör användning av 
gödningsmedel med mycket lågt innehåll 
av tungmetaller främjas.

Motivering

Den nyligen antagna EU-förordningen om gödningsmedel, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1069/2009 och nr 1107/2009, innehåller flera bestämmelser om märkning avseende 
tungmetaller som kadmium och arsenik, särskilt i fosfater. Märkningen kommer att ge 
jordbrukare möjlighet att få full kännedom om mängden föroreningar som finns i de 
gödningsmedel som de använder. Sådana märkningsbestämmelser bör främja ett mer hållbart 
jordbruk i överensstämmelse med miljöanpassningskraven i den gemensamma 
jordbrukspolitiken och främjandet av höga kvalitetsstandarder i EU.

Ändringsförslag 21

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 

(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 
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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].

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. Stödmottagare 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].

Ändringsförslag 22

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, 

(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, 
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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 
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.

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 
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 
minskning av näringsämnen och 
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. Vid 
användningen av planer för 
näringsämnen bör man ta hänsyn till 
jordbruksföretagets storlek och 
odlingsintensitet. Verktyget bör 
tillhandahålla beslutsstöd för 
jordbruksföretaget, exempelvis 
minimifunktioner för minskning av 
näringsämnen och insatsvaror och att 
förbättrad jordmån. 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 
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tjänster för bearbetning och lagring av 
uppgifter som krävs.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Plastprodukter för jordbruket 
svarar för endast några få procent 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, vilket gör 
avfallsströmmen mycket värdefull för 
återvinnaren. Problemet med plastavfall 
från jordbruk bör hanteras i förslaget till 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och kommissionen bör 
vid behov införa en ny norm för god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden för mark när det gäller 
plastavfall som en ny del av att förbättra 
villkoren på medellång sikt, senast 2023. 
De nya tvärvillkoren skulle ålägga 
jordbrukarna att ordna insamlingen och 
materialåtervinningen av plast via ett 
auktoriserat avfallshanteringsföretag, och 
att kunna belägga att plastavfallet 
hanterats ordentligt.

Ändringsförslag 24

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, 
liksom inom direktiv [Europaparlamentets 
och rådets direktiv XXX om minskning av 
vissa plastprodukters inverkan på miljön] 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/616a 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 

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 
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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).

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):
16a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2019/6 av den 11 
december 2018 om veterinärmedicinska 
läkemedel och om upphävande av direktiv 
2001/82/EG (EUT L 4, 7.1.2012, s. 43).

Motivering

Djurägare eller djurhållare måste föra register över de medicinska produkter som de 
använder. I förordningen står dessutom följande: ”Antimikrobiella läkemedel får inte 
användas rutinmässigt...”. Enligt Europaparlamentets förhandlingsmandat rörande direktivet 
om en hållbar användning av bekämpningsmedel på detta stadium (trepartsmöten) föreslås 
ett förbud för oxo-nedbrytbara produkter, exempelvis sådana som för närvarande fortfarande 
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 en norm 
för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden och inte som föreskrivna 
verksamhetskrav).

Ändringsförslag 25

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 

(24) Medlemsstaterna bör införa och 
säkerställa tillgången till 
jordbruksrådgivningstjänster för att 
förbättra jordbruks- och 
landsbygdsföretagens hållbara förvaltning 
och övergripande prestation. Dessa tjänster 
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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 och 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, hållbar användning av 
bekämpningsmedel, liksom initiativ för att 
bekämpa antimikrobiell resistens, för 
hanteringen av risker och för främjande av 
hållbar gödsling och minskad användning 
av insatsvaror. 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.

Ändringsförslag 26

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 
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ges. Före 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.

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 blir därför alltmer viktigt att tillhandahålla högkvalitativa jordbruksrådgivningstjänster. 
För ögonblicket tycks dock den gemensamma jordbrukspolitiken sakna ett verkligt 
kvalitetskontrollsystem för jordbruksrådgivningstjänster, vars förmåga att hjälpa jordbrukare 
varierar enormt från en medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag 27

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 
begränsas och resultatet av denna 
minskning i första hand användas för 
klimat- och miljösystem, eller överföras till 
Ejflu, för frikopplat direktstöd och för 
kompletterande omfördelande 
inkomststöd för hållbarhet.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Små jordbruk förblir en hörnsten i 
det europeiska jordbruket eftersom de 
spelar en avgörande roll för att stödja 
sysselsättningen på landsbygden och bidra 
till territoriell utveckling. För att främja en 
jämnare fördelning av stödet och för att 
minska den administrativa bördan för 
mottagare av små stödbelopp bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att erbjuda 
små jordbrukare en möjlighet att ersätta 
andra direktstöd genom att tillhandahålla 
ett runt belopp för små jordbrukare.

(28) Små jordbruk förblir en hörnsten i 
det europeiska jordbruket eftersom de 
spelar en avgörande roll för att stödja 
sysselsättningen på landsbygden, särskilt i 
missgynnade och avlägsna områden, och 
bidra till en balanserad territoriell 
utveckling. För att främja en jämnare 
fördelning av stödet och för att minska den 
administrativa bördan för mottagare av små 
stödbelopp bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att erbjuda små jordbrukare en 
möjlighet att ersätta andra direktstöd 
genom att tillhandahålla ett runt belopp för 
små jordbrukare.

Motivering

Små jordbruk i avlägsna och missgynnade områden är särskilt hotade.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Ekologiskt jordbruk utvecklas i 
många europeiska länder och har en 
bevisad historia av att leverera kollektiva 
nyttigheter, bevara ekosystemtjänster och 
naturresurser, minska mängden 
insatsvaror, locka unga jordbrukare, 
särskilt kvinnor, skapa arbetstillfällen, 
experimentera med nya 
verksamhetsmodeller, uppfylla 
samhällsbehov och ge nytt liv åt 
landsbygdsområden. Ändå fortsätter 
efterfrågan på ekologiska produkter att 
öka snabbare än produktionstillväxten. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegriper mål för att 
öka andelen jordbruksmark under 
ekologisk förvaltning för att tillgodose den 
ökande efterfrågan på ekologiska 
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produkter, och utveckla hela den 
ekologiska försörjningskedjan. 
Medlemsstaterna kan finansiera 
omställning till och underhåll av 
ekologiska jordbruk genom 
landsbygdsutvecklingsåtgärder eller 
miljösystem, eller genom en kombination 
av båda, och bör säkerställa att 
budgetanslagen stämmer med den 
förväntade tillväxten i den ekologiska 
produktionen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa att 
medlemsstaterna ökar sina miljömässiga 
resultat genom att respektera de lokala 
behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. 
Medlemsstaterna bör inom ramen för 
direktstöd i den strategiska planen för 
jordbrukspolitiken inrätta frivilliga 
miljösystem för jordbrukare, som bör vara 
helt samordnade med de andra berörda 
interventionerna. Medlemsstaterna kan 
definiera dem antingen som en utbetalning 
för att uppmuntra och ersätta 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter 
genom jordbruksmetoder som gynnar 
miljön och klimatet, eller som en 
kompensation för införandet av sådana 
metoder. I båda fallen bör systemen syfta 
till att förbättra den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och 
klimatprestationer och bör följaktligen gå 
utöver de obligatoriska krav som redan 
föreskrivs enligt systemet med villkor. 
Medlemsstaterna får besluta att inrätta 
miljösystem för jordbruksmetoder såsom 
förbättrad hantering av permanent 
betesmark och landskapselement eller 
ekologiskt jordbruk. Sådana system kan 
också omfatta ”stödordningar på basnivå”, 

(31) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör säkerställa att 
medlemsstaterna ökar sina miljömässiga 
resultat genom att respektera de lokala 
behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. 
Medlemsstaterna bör inom ramen för 
direktstöd i den strategiska planen för 
jordbrukspolitiken, på grundval av en 
kommissionsförteckning över 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön, inrätta frivilliga 
miljösystem för jordbrukare, som bör vara 
helt samordnade med de andra berörda 
interventionerna. Medlemsstaterna kan 
definiera dem antingen som en utbetalning 
för att uppmuntra och ersätta 
tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter 
genom jordbruksmetoder som gynnar 
miljön och klimatet, eller som en 
kompensation för införandet av sådana 
metoder. I båda fallen bör systemen syfta 
till att förbättra den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljö- och 
klimatprestationer och bör följaktligen gå 
utöver de obligatoriska krav som redan 
föreskrivs enligt systemet med villkor. 
Medlemsstaterna bör avsätta en viss 
procentandel av sitt tilldelade direktstöd 
för miljösystemen. Medlemsstaterna får 
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som kan vara en förutsättning för mer 
ambitiösa åtaganden för 
landsbygdsutveckling.

besluta att inrätta miljösystem för 
jordbruksmetoder såsom förbättrad 
hantering av permanent betesmark och 
permanenta landskapselement, system för 
miljöcertifiering eller ekologiskt jordbruk. 
Sådana system kan också omfatta 
”stödordningar på basnivå”, som kan vara 
en förutsättning för mer ambitiösa 
åtaganden för landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina tak för direktstöd 
till kopplat inkomststöd för att förbättra 
konkurrenskraften, hållbarheten och/eller 
kvaliteten i vissa sektorer och 
produktionsgrenar som är särskilt viktiga 
av samhälleliga, ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga skäl och som genomgår vissa 
svårigheter. Vidare bör medlemsstaterna 
tillåtas att använda en ytterligare del av 
sina tak för direktstöd till att bevilja 
kopplat inkomststöd specifikt till 
produktion av proteingrödor, för att minska 
unionens underskott på detta område.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina tak för direktstöd 
till kopplat inkomststöd för att förbättra 
konkurrenskraften, hållbarheten och/eller 
kvaliteten i vissa sektorer och 
produktionsgrenar som är särskilt viktiga 
av sociala, ekonomiska eller miljömässiga 
skäl eller skäl som rör djurskydd och som 
genomgår vissa svårigheter. Vidare bör 
medlemsstaterna tillåtas att använda en 
ytterligare del av sina tak för direktstöd till 
att bevilja kopplat inkomststöd specifikt till 
produktion av proteingrödor, för att minska 
unionens underskott på detta område.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För interventioner för 
landsbygdsutveckling definieras principer 
på unionsnivå, med beaktande av bland 
annat de grundläggande kraven för 
medlemsstaterna att tillämpa 
urvalskriterier. Medlemsstaterna bör ha 
stort utrymme för skönsmässig bedömning 
så att de kan definiera specifika villkor i 

(37) För interventioner för 
landsbygdsutveckling definieras principer 
på unionsnivå, med beaktande av bland 
annat de grundläggande kraven för 
medlemsstaterna att tillämpa 
urvalskriterier. Medlemsstaterna bör ha 
stort utrymme för skönsmässig bedömning 
så att de kan definiera specifika villkor i 
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enlighet med sina behov. 
Interventionstyperna för 
landsbygdsutveckling inbegriper bidrag för 
miljö-, klimat- och andra åtaganden som 
medlemsstaterna bör främja inom sina 
respektive territorier, i enlighet med deras 
specifika nationella, regionala eller lokala 
behov. Medlemsstaterna bör bevilja stöd 
till jordbrukare och andra markförvaltare 
som på frivillig basis gör 
förvaltningsåtaganden som bidrar till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt till skydd och 
förbättring av miljön, inklusive 
vattenkvalitet och vattenkvantitet, 
luftkvalitet, mark, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, inklusive frivilliga 
åtaganden i Natura 2000 och stöd för den 
genetiska mångfalden. Stöd inom ramen 
för bidrag för förvaltningsåtaganden får 
också beviljas i form av lokala, integrerade 
eller kooperativa strategier och 
resultatbaserade interventioner.

enlighet med sina behov. 
Interventionstyperna för 
landsbygdsutveckling inbegriper bidrag för 
miljö-, klimat- och andra åtaganden som 
medlemsstaterna bör främja inom sina 
respektive territorier, i enlighet med deras 
specifika nationella, regionala eller lokala 
behov. Medlemsstaterna bör bevilja stöd 
till jordbrukare och andra markförvaltare 
som på frivillig basis gör 
förvaltningsåtaganden som bidrar till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt till skydd och 
förbättring av miljön, inklusive 
vattenkvalitet och vattenkvantitet, 
luftkvalitet, mark, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, inklusive frivilliga 
åtaganden i Natura 2000, områden med 
högt naturvärde och stöd för den genetiska 
mångfalden. Stöd inom ramen för bidrag 
för förvaltningsåtaganden får också 
beviljas i form av lokala, integrerade eller 
kooperativa strategier och resultatbaserade 
interventioner. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Stöd för förvaltningsåtaganden kan 
inbegripa premier för ekologiskt jordbruk 
för underhåll av och omställning till 
ekologisk mark, betalningar för andra 
interventionstyper som främjar 
miljövänliga produktionssystem, såsom 
agroekologi, bevarande jordbruk och 
integrerad produktion, tjänster för miljö- 
och klimatvänligt skogsbruk samt 
skogsskydd, premier för skogar och 
inrättande av system för trädjordbruk, 
djurskydd, bevarande, hållbar användning 
och utveckling av genetiska resurser. 
Medlemsstaterna får utarbeta andra system 
enligt denna interventionstyp, på grundval 
av de egna behoven. Denna typ av stöd bör 

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

Medlemsstaterna får utarbeta andra system 
enligt denna interventionstyp, på grundval 
av de egna behoven. Denna typ av stöd bör 
endast täcka extra kostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
går utöver de grundläggande obligatoriska 
normer och krav som fastställs i 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
samt de villkor som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Åtaganden relaterade 
till denna interventionstyp kan ingås för en 
i förväg fastställd årlig eller flerårig 
tidsfrist och kan löpa längre än i sju år i 
vederbörligen motiverade fall.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Skogsbruksåtgärder bör bidra till att 
unionens skogsbruksstrategi genomförs, 
och baseras på medlemsstaternas nationella 
eller subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, som bör bygga på 
de åtaganden som härrör från förordningen 
om införande av utsläpp och upptag av 
växthusgaser från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
[LULUCF-förordningen] och från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Interventioner bör 
grunda sig på skogsbruksplaner eller 
motsvarande instrument och kan omfatta 
utveckling av skogsområden och hållbart 
skogsbruk, inbegripet beskogning av mark 
och inrättande och regenerering av system 
för trädjordbruk, skydd, återställande och 
förbättring av skogens resurser, med 
beaktande av anpassningsbehov, 
investeringar för att förbättra och stärka 
skogens bevarande och motståndskraft, och 
tillhandahållande av tjänster som har att 
göra med skogens ekosystem och 
klimatrelaterade tjänster samt åtgärder och 

(39) Skogsbruksåtgärder bör bidra till att 
unionens skogsbruksstrategi genomförs, 
och baseras på medlemsstaternas nationella 
eller subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, som bör bygga på 
de åtaganden som härrör från förordningen 
om införande av utsläpp och upptag av 
växthusgaser från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
[LULUCF-förordningen] och från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Interventioner bör 
grunda sig på hållbara skogsbruksplaner 
eller motsvarande instrument, som 
åstadkommer verklig koldioxidbindning 
från atmosfären och samtidigt stimulerar 
den biologiska mångfalden, och kan 
omfatta utveckling av skogsområden och 
hållbart skogsbruk, inbegripet beskogning 
av mark, brandförebyggande åtgärder och 
inrättande och regenerering av system för 
trädjordbruk, skydd, återställande och 
förbättring av skogens resurser, med 
beaktande av anpassningsbehov, 
investeringar för att förbättra och stärka 
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investeringar till stöd för förnybar energi 
och bioekonomin.

skogens bevarande och motståndskraft, och 
tillhandahållande av tjänster som har att 
göra med skogens ekosystem och 
klimatrelaterade tjänster samt åtgärder och 
investeringar till stöd för förnybar energi 
och bioekonomin.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I syfte att säkerställa en rättvis 
inkomst och en motståndskraftig 
jordbrukssektor över hela unionens 
territorium får medlemsstaterna bevilja 
stöd till jordbrukare i områden med 
naturliga och andra områdesspecifika 
begränsningar. När det gäller betalningar 
för områden med naturliga begränsningar 
bör politiken för landsbygdsutveckling för 
perioden 2014–2020 fortsätta att gälla. För 
att den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska ge ökat mervärde för unionen och 
stärka dess synergier med finansiering av 
investeringar i natur och biologisk 
mångfald är det nödvändigt att behålla en 
separat åtgärd som syftar till att 
kompensera bidragsmottagare för 
nackdelar i samband med genomförandet 
av Natura 2000 och ramdirektivet om 
vatten. För att bidra till att Natura 2000-
områdena förvaltas på ett effektivt sätt bör 
det därför även i fortsättningen ges stöd för 
att hjälpa jordbrukarna och skogsägarna att 
klara av särskilda olägenheter till följd av 
genomförandet av direktiv 2009/147/EG 
och rådets direktiv 92/43/EEG. Stöd bör 
också göras tillgängligt för jordbrukare för 
att bistå dem för de nackdelar i 
avrinningsområden som följer av 
genomförandet av ramdirektivet för vatten. 
Stödet bör kopplas till särskilda krav som 
anges i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 

(40) I syfte att säkerställa en rättvis 
inkomst och en motståndskraftig 
jordbrukssektor över hela unionens 
territorium får medlemsstaterna bevilja 
stöd till jordbrukare i områden med 
naturliga och andra områdesspecifika 
begränsningar. När det gäller betalningar 
för områden med naturliga begränsningar 
bör politiken för landsbygdsutveckling för 
perioden 2014–2020 fortsätta att gälla. För 
att den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska ge ökat mervärde för unionen och 
stärka dess synergier med finansiering av 
investeringar i natur och biologisk 
mångfald är det nödvändigt att behålla en 
separat åtgärd som syftar till att 
kompensera bidragsmottagare för 
nackdelar i samband med genomförandet 
av Natura 2000 och ramdirektivet om 
vatten. För att bidra till att Natura 2000-
områdena förvaltas på ett effektivt sätt bör 
det därför även i fortsättningen ges stöd för 
att hjälpa jordbrukarna och skogsägarna att 
klara av särskilda olägenheter till följd av 
genomförandet av direktiv 2009/147/EG 
och rådets direktiv 92/43/EEG. Stöd bör 
också göras tillgängligt för jordbrukare för 
att bistå dem för de nackdelar i 
avrinningsområden som följer av 
genomförandet av ramdirektivet för vatten. 
Stödet bör kopplas till särskilda krav som 
anges i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
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krav. Medlemsstaterna bör också se till att 
stöden till jordbrukarna inte leder till 
dubbelfinansiering från miljösystem. 
Medlemsstaterna bör dessutom beakta de 
specifika behoven inom Natura 2000-
områdena vid den övergripande 
utformningen av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

krav. Medlemsstaterna bör också se till att 
stöden till jordbrukarna inte leder till 
dubbelfinansiering från miljösystem, 
samtidigt som de ger tillräcklig flexibilitet 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
möjliggöra komplementaritet mellan olika 
interventioner. Medlemsstaterna bör 
dessutom beakta de specifika behoven 
inom Natura 2000-områdena vid den 
övergripande utformningen av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål bör även 
eftersträvas genom stöd till investeringar, 
produktiva liksom icke-produktiva, och på 
eller utanför gårdarna. Sådana 
investeringar kan bland annat avse 
infrastruktur för utveckling, modernisering 
eller anpassning till klimatförändringar av 
jordbruk och skogsbruk, inbegripet tillgång 
till jord- eller skogsbruksmark, arrondering 
och markförbättring, trädjordbruk och 
försörjning med och besparing av energi 
och vatten. För att säkerställa bättre 
överensstämmelse mellan de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och unionens strategiska 
mål, samt för att skapa lika villkor mellan 
medlemsstaterna, ingår en negativ 
förteckning över investeringsområden i 
denna förordning. 

(41) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål bör även 
eftersträvas genom stöd till investeringar, 
produktiva liksom icke-produktiva, och på 
eller utanför gårdarna. Sådana 
investeringar kan bland annat avse 
infrastruktur för utveckling, modernisering 
eller anpassning till klimatförändringar av 
jordbruk och skogsbruk, inbegripet tillgång 
till jord- eller skogsbruksmark, arrondering 
och markförbättring, trädjordbruk och 
försörjning med och besparing av energi 
och vatten. För att säkerställa bättre 
överensstämmelse mellan de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och unionens strategiska 
mål, samt för att skapa lika villkor mellan 
medlemsstaterna, ingår en negativ 
förteckning över investeringsområden i 
denna förordning.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Med hänsyn till behovet av att 
garantera lämpliga riskhanteringsverktyg 
bör försäkringspremier och gemensamma 
fonder inrättas, finansierade genom Ejflu. 
Kategorin gemensamma fonder omfattar 
både sådana som är kopplade till 
produktionsförluster och allmänna och 
sektorsspecifika inkomststabiliserande 
verktyg, med koppling till 
inkomstförluster.

(44) Med hänsyn till behovet av att 
garantera lämpliga riskhanteringsverktyg 
inom specifika sektorer bör gemensamma 
fonder inrättas, finansierade genom EGFJ. 
Kategorin gemensamma fonder omfattar 
både sådana som är kopplade till 
produktionsförluster och allmänna och 
sektorsspecifika inkomststabiliserande 
verktyg, med koppling till 
inkomstförluster.

Motivering

Ingen belöning av riskbeteende.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Stödet bör möjliggöra inrättande 
och genomförande av samarbete mellan 
minst två enheter för att uppnå målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Stöd 
kan omfatta alla aspekter av sådant 
samarbete, till exempel inrättande av 
kvalitetssystem, kollektiva miljö- och 
klimatåtgärder, främjande av korta 
leveranskedjor och lokala marknader, 
pilotprojekt, operativa grupprojekt inom 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, smarta byar, lokala 
utvecklingsprojekt, köparklubbar och 
maskinringar, gårdspartnerskap, 
skogsbruksplaner, nätverk och kluster, 
socialt hållbart jordbruk, jordbruk med stöd 
från gemenskapen, åtgärder inom ramen 
för Leader, och inrättandet av 
producentgrupper och 
producentorganisationer samt andra former 
av samarbete som anses vara nödvändiga 
för att uppnå de särskilda målen för den 

(45) Stödet bör möjliggöra inrättande 
och genomförande av samarbete mellan 
minst två enheter för att uppnå målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Stöd 
kan omfatta alla aspekter av sådant 
samarbete, till exempel inrättande och 
underhåll av kvalitetssystem, kollektiva 
miljö- och klimatåtgärder, främjande av 
korta leveranskedjor och lokala marknader, 
pilotprojekt, operativa grupprojekt inom 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, smarta byar, lokala 
utvecklingsprojekt, köparklubbar och 
maskinringar, gårdspartnerskap, 
skogsbruksplaner, inbegripet trädjordbruk, 
nätverk och kluster, socialt hållbart 
jordbruk, jordbruk med stöd från 
gemenskapen, åtgärder inom ramen för 
Leader, och inrättandet av 
producentgrupper och 
producentorganisationer samt andra former 
av samarbete som anses vara nödvändiga 
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gemensamma jordbrukspolitiken. för att uppnå de särskilda målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Stöd för direktstöd inom ramen för 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
beviljas inom nationella anslag som 
fastställs genom denna förordning. Dessa 
nationella anslag bör återspegla en 
fortsättning på de ändringar som innebär 
att anslagen för medlemsstaterna med den 
lägsta stödnivån per hektar gradvis ökas till 
att stänga 50 % av klyftan till 90 % av 
genomsnittet för unionen. I syfte att ta 
hänsyn till minskningen av 
betalningsmekanismen och användningen 
av dess avkastning i den berörda 
medlemsstaten bör de sammanlagda 
vägledande finansiella anslagen per år i 
medlemsstatens strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken tillåtas att 
överskrida det nationella anslaget.

(48) EGFJ bör inte ge stöd till 
aktiviteter som skulle skada miljön, eller 
som inte är förenliga med klimat- och 
miljömålen. Stöd för direktstöd inom 
ramen för de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
beviljas inom nationella anslag som 
fastställs genom denna förordning. Dessa 
nationella anslag bör återspegla en 
fortsättning på de ändringar som innebär 
att anslagen för medlemsstaterna med den 
lägsta stödnivån per hektar gradvis ökas till 
att stänga 50 % av klyftan till 90 % av 
genomsnittet för unionen. I syfte att ta 
hänsyn till minskningen av 
betalningsmekanismen och användningen 
av dess avkastning i den berörda 
medlemsstaten bör de sammanlagda 
vägledande finansiella anslagen per år i 
medlemsstatens strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken tillåtas att 
överskrida det nationella anslaget.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Ejflu bör inte ge stöd till 
investeringar som skulle skada miljön. Det 
är därför nödvändigt att i denna förordning 
föreskriva ett antal regler för uteslutning 
samt möjligheten att vidareutveckla dessa 
garantier i delegerade akter. I synnerhet bör 
Ejflu inte finansiera investeringar i 

(50) Ejflu bör inte ge stöd till 
investeringar som skulle skada miljön eller 
som inte är förenliga med klimat-, miljö- 
och djurskyddsmålen respektive målen för 
biologisk mångfald. Investeringar som 
genererar både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar bör betonas. Det är 
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bevattning som inte bidrar till att uppnå 
eller bevara en god status för det eller de 
berörda vattenförekomsterna, eller 
investeringar i beskogning som inte är 
förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt principerna om hållbar 
skogsförvaltning.

därför nödvändigt att i denna förordning 
föreskriva ett antal mer specifika regler för 
uteslutning samt möjligheten att 
vidareutveckla dessa garantier i delegerade 
akter. I synnerhet bör Ejflu inte finansiera 
investeringar i bevattning som inte bidrar 
till att uppnå eller bevara en god status för 
det eller de berörda vattenförekomsterna, 
eller investeringar i beskogning som inte är 
förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt principerna om hållbar 
skogsförvaltning. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att myndigheter spelar en aktiv 
roll vad gäller ekologi och hantering av 
skogsbränder i alla åtgärder för 
beskogning eller återbeskogning av skog 
och stärka rollen för mjuka förebyggande 
åtgärder och förvaltning av 
markanvändning.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att säkerställa tillräcklig 
finansiering för vissa prioriteringar bör det 
fastställas regler om minsta finansiella 
anslag för dessa prioriteringar för stöd 
inom ramen för Ejflu. För att säkerställa 
lika konkurrensvillkor mellan jordbrukare 
bör ett maximalt anslag också fastställas 
för kopplat direktstöd. Vidare bör 
medlemsstaterna tillåtas att använda en 
ytterligare del av sina tak för direktstöd till 
att bevilja kopplat inkomststöd specifikt för 
att öka konkurrenskraften, hållbarheten 
och/eller kvaliteten för produktionen av 
proteingrödor.

(51) För att säkerställa tillräcklig 
finansiering för vissa prioriteringar bör det 
fastställas regler om minsta finansiella 
anslag för dessa prioriteringar för stöd 
inom ramen för Ejflu. För att säkerställa 
lika konkurrensvillkor mellan jordbrukare 
bör ett maximalt anslag också fastställas 
för kopplat direktstöd. Vidare bör 
medlemsstaterna tillåtas att använda en 
ytterligare del av sina tak för direktstöd till 
att bevilja kopplat inkomststöd specifikt för 
att öka konkurrenskraften, hållbarheten 
och/eller kvaliteten för produktionen i syfte 
att minska beroendet av import av 
proteingrödor.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor i unionens 
politik och till uppnåendet av det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten bidrar till klimatmålen. 
Verksamheter inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken förväntas 
bidra till klimatmål med 40 % av den totala 
GJP-finansieringsramen. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

(52) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor och fasa ut 
miljöskadliga bidrag i unionens politik och 
till uppnåendet av det övergripande målet 
att minst 30 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen. Verksamheter inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör bidra till klimatmål 
med minst 40 % av den totala GJP-
finansieringsramen. De berörda åtgärderna 
kommer att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Med tanke på vikten av att 
bekämpa förlusten av biologisk mångfald 
i samklang med EU:s åtagande att 
genomföra konventionen om biologisk 
mångfald och FN:s mål för hållbar 
utveckling kommer detta program att 
bidra till att åtgärderna för att värna den 
biologiska mångfalden integreras i EU:s 
politik, särskilt beträffande marktyper och 
livsmiljöer inom jordbruket, och till att 15 
miljarder euro per år av anslagen till den 
gemensamma jordbrukspolitiken används 
som stöd till målen för biologisk 
mångfald, vilket varje år kompletteras 
med fem miljarder euro genom anslag 
från medlemsstaterna. Denna 
finansiering kommer i synnerhet att gå till 
åtgärder för att bevara den biologiska 
mångfalden enligt artikel 28 och åtgärder 
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för att bevara den biologiska mångfalden 
enligt artiklarna 65 och 67.

Motivering

Stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Den befintliga kunskapsbasen 
varierar stort när det gäller den 
tillgängliga informationens kvantitet och 
kvalitet vid övervakningen av de särskilda 
mål som föreskrivs i artikel 6 i detta 
förslag. För vissa särskilda mål, särskilt 
för övervakningen av biologisk mångfald, 
är kunskapsbasen för närvarande svag 
eller otillräckligt anpassad när det gäller 
att skapa robusta effektindikatorer, t.ex. 
för pollinatörer och biologisk mångfald 
för grödor. Särskilda mål och indikatorer 
som fastställs för unionen som helhet i 
artikel 6 respektive bilaga 1 bör baseras 
på en gemensam eller jämförbar 
kunskapsbas och gemensamma och 
jämförbara metoder i alla medlemsstater. 
Kommissionen bör identifiera områden 
där det finns kunskapsbrister eller där 
kunskapsbasen är otillräckligt anpassad 
när det gäller att övervaka den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
effekter. Den bör använda unionens 
budget för att ge ett gemensamt svar på de 
kunskapsrelaterade hinder och 
övervakningshinder som hör samman 
med alla särskilda mål och indikatorer i 
artikel 6. Den bör framställa en rapport i 
denna fråga senast den 31 december 2020 
och offentliggöra sina rön.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Strategin bör också lyfta fram 
komplementariteten både mellan den 
gemensamma jordbrukspolitikens verktyg 
och med unionens övriga politik. I 
synnerhet bör varje enskild strategisk plan i 
förekommande fall beakta miljö- och 
klimatlagstiftning, och nationella planer 
som härrör från denna lagstiftning bör 
beskrivas inom ramen för analysen av den 
nuvarande situationen (nedan kallad swot-
analysen). Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över de rättsakter som 
uttryckligen bör beaktas i den strategiska 
planen.

(59) Strategin bör också lyfta fram 
komplementariteten både mellan den 
gemensamma jordbrukspolitikens verktyg 
och med unionens övriga politik, 
inbegripet sammanhållningspolitiken. I 
synnerhet bör varje enskild strategisk plan 
beakta miljö- och klimatlagstiftning, 
unionens åtaganden för en konsekvent 
politik för utveckling och nationella planer 
som härrör från denna lagstiftning bör 
beskrivas inom ramen för analysen av den 
nuvarande situationen (nedan kallad swot-
analysen). Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över de rättsakter som 
uttryckligen bör beaktas i den strategiska 
planen.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Med tanke på vikten av det 
allmänna målet att modernisera 
jordbrukssektorn, och med tanke på dess 
övergripande karaktär är det lämpligt att 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
tar med en särskild beskrivning som visar 
hur en sådan plan kommer att bidra till 
detta mål.

(63) Med tanke på vikten av de 
allmänna målen att öka miljöresiliensen, 
förbättra primärproducenternas ställning 
i livsmedelskedjan och modernisera 
jordbrukssektorn, och med tanke på dess 
övergripande karaktär är det lämpligt att 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
tar med en särskild beskrivning som visar 
hur en sådan plan kommer att bidra till 
dessa mål.

Motivering

Jordbruket måste förbättra sitt miljörelaterade genomförande och förbättra 
primärproducenternas ställning innan man går vidare till moderniseringsmålet.



PE630.523v04-00 38/192 AD\1181813SV.docx

SV

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68a) Vatten är en grundläggande 
produktionsfaktor för jordbruket. 
Vattenförvaltning är därför en 
fundamental utmaning och det behövs 
bättre former av vattenförvaltning. 
Dessutom kommer klimatförändringarna 
att få stora konsekvenser för 
vattenresurserna med intensivare och 
oftare förekommande torrperioder, men 
också perioder med kraftig nederbörd. Att 
lagra vatten under hösten och vintern är 
sunt förnuft. Dessutom bidrar 
vattenförekomsterna till att skapa miljöer 
som gynnar stor biologisk mångfald. Tack 
vare dem kan man även hålla en levande 
jordmån och bevara tillräckliga flöden i 
vattendragen, vilket gynnar vattenlevande 
djur och växter.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) En förvaltningsmyndighet bör 
ansvara för förvaltningen och 
genomförandet av varje enskild strategisk 
plan. Myndighetens uppgifter bör 
fastsällas i denna förordning. 
Förvaltningsmyndigheten bör ha möjlighet 
att delegera delar av sina uppgifter, 
samtidigt som den har kvar ansvaret för att 
förvaltningen utförs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Medlemsstaterna bör se till att 
man vid förvaltning och genomförande av 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skyddar 
unionens ekonomiska intressen, i enlighet 
med [Europaparlamentets och rådets 

(69) En förvaltningsmyndighet bör 
ansvara för förvaltningen och 
genomförandet av varje enskild strategisk 
plan. Medlemsstaterna bör dock ha 
möjlighet att inrätta regionala 
förvaltningsmyndigheter när delar av 
politiken för landsbygdsutveckling har 
regionaliserats. Deras uppgifter bör 
fastställas i denna förordning. 
Förvaltningsmyndigheten bör ha möjlighet 
att delegera delar av sina uppgifter, 
samtidigt som den har kvar ansvaret för att 
förvaltningen utförs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Medlemsstaterna bör se till att 
man vid förvaltning och genomförande av 
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förordning (EU, Euratom) X] [den nya 
budgetförordningen] och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) X [den nya övergripande 
förordningen].

den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skyddar 
unionens ekonomiska intressen, i enlighet 
med [Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) X] [den nya 
budgetförordningen] och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) X [den nya övergripande 
förordningen].

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Ejflu bör via tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ främja åtgärder 
knutna till fullgörandet av de uppgifter som 
avses i [artikel 7 i den övergripande 
förordningen]. Tekniskt bistånd kan också, 
på initiativ av medlemsstaterna, ges för 
fullgörandet av de uppgifter som är 
nödvändiga för en effektiv förvaltning och 
effektivt genomförande av stöd i 
förhållande till den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. En 
ökning av det tekniska biståndet på initiativ 
av medlemsstaterna är endast tillgängligt 
för Malta.

(71) Ejflu bör via tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ främja åtgärder 
knutna till fullgörandet av de uppgifter som 
avses i [artikel 7 i den övergripande 
förordningen], inbegripet att förbättra 
kvantiteten och kvaliteten på basuppgifter 
som är tillgängliga för övervakning av de 
specifika målen i artikel 6 och relevansen 
och riktigheten hos motsvarande 
indikatorer som föreskrivs i bilaga I. 
Tekniskt bistånd kan också, på initiativ av 
medlemsstaterna, ges för fullgörandet av 
de uppgifter som är nödvändiga för en 
effektiv förvaltning och effektivt 
genomförande av stöd i förhållande till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. En ökning av det 
tekniska biståndet på initiativ av 
medlemsstaterna är endast tillgängligt för 
Malta. 

Motivering

Den nya genomförandemodellen grundar sig på principen om ”offentliga pengar i utbyte mot 
resultat”. Det innebär en större fokusering på att övervaka resultat än tidigare. För 
närvarande saknas de basuppgifter som behövs för en effektiv, konsekvent övervakning av 
resultat. Kommissionen bör därför enligt detta förslag tillåtas att använda den tekniska 
stödbudgeten för att fylla bristerna i de tillgängliga basuppgifterna och motsvarande 
indikatorer.



PE630.523v04-00 40/192 AD\1181813SV.docx

SV

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Genomförandemodellens 
resultatinriktning förutsätter en stabil 
prestationsram, särskilt eftersom de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
bidra till allmänna mål för andra 
gemensamma strategier. En 
prestationsbaserad politik förutsätter årliga 
och fleråriga bedömning på grundval av 
utvald output, samt resultat- och 
effektindikatorer, så som fastställs i ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitikens 
resultat, övervakning och utvärdering. För 
detta ändamål bör en begränsad och riktad 
uppsättning indikatorer väljas på ett sätt 
som så exakt som möjligt visar huruvida 
den intervention som får stöd bidrar till att 
uppnå de uppställda målen. Resultat- och 
outputindikatorer i samband med klimat- 
och miljörelaterade mål får bland annat 
omfatta interventioner i nationella miljö- 
och klimatplaneringsinstrument som 
inrättats i enlighet med 
unionslagstiftningen.

(74) Genomförandemodellens 
resultatinriktning förutsätter en stabil 
prestationsram, särskilt eftersom de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
bidra till allmänna mål för andra 
gemensamma strategier. En 
prestationsbaserad politik förutsätter årliga 
och fleråriga bedömning på grundval av 
utvald output, samt resultat- och 
effektindikatorer, så som fastställs i ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitikens 
resultat, övervakning och utvärdering. För 
detta ändamål bör en begränsad och riktad 
uppsättning indikatorer väljas på ett sätt 
som så exakt som möjligt visar huruvida 
den intervention som får stöd bidrar till att 
uppnå de uppställda målen. Resultat- och 
outputindikatorer i samband med klimat- 
och miljörelaterade mål, t.ex. vattenkvalitet 
och vattenkvantitet, bör bland annat 
omfatta interventioner i nationella miljö- 
och klimatplaneringsinstrument som 
inrättats i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) I syfte att garantera rättslig 
säkerhet, skydda jordbrukarnas rättigheter 
och garantera att interventionstyperna i 
form av direktstöd fungerar smidigt, 
samstämmigt och effektivt, bör 
kommissionen delegeras befogenheten att 
anta vissa akter för att fastställa regler om 
att stöd endast kan beviljas på villkor att 

(83) I syfte att garantera rättslig 
säkerhet, skydda jordbrukarnas rättigheter 
och garantera att interventionstyperna i 
form av direktstöd fungerar smidigt, 
samstämmigt och effektivt, bör 
kommissionen delegeras befogenheten att 
anta vissa akter för att fastställa regler om 
att stöd endast kan beviljas på villkor att 
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certifierat utsäde av vissa hampsorter 
används, och att förfarandet för 
fastställande av hampsorter och verifiering 
av deras tetrahydrokannabinolhalt används, 
regler för goda jordbruks- och miljövillkor 
och vissa relaterade aspekter i samband 
med behörighetskraven; regler om 
innehållet i deklarationen och kraven för 
aktivering av stödrättigheterna; regler för 
miljösystem, åtgärder för att undvika att de 
som mottar kopplat inkomststöd drabbas av 
strukturella marknadsobalanser inom 
någon sektor, inbegripet beslutet att sådant 
stöd kan fortsätta att betalas ut fram till 
2027 på grundval av de produktionsenheter 
för vilka det beviljats i en tidigare 
referensperiod samt regler och villkor för 
beviljande av mark och sorter för det 
grödspecifika stödet för bomull samt regler 
för hur detta stöd ska beviljas.

certifierat utsäde av vissa hampsorter 
används, och att förfarandet för 
fastställande av hampsorter och verifiering 
av deras tetrahydrokannabinolhalt används, 
regler för goda jordbruks- och miljövillkor 
och vissa relaterade aspekter i samband 
med behörighetskraven; regler om 
innehållet i deklarationen och kraven för 
aktivering av stödrättigheterna; regler för 
miljösystem, inbegripet upprättande av en 
förteckning med jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön; 
åtgärder för att undvika att de som mottar 
kopplat inkomststöd drabbas av 
strukturella marknadsobalanser inom 
någon sektor, inbegripet beslutet att sådant 
stöd kan fortsätta att betalas ut fram till 
2027 på grundval av de produktionsenheter 
för vilka det beviljats i en tidigare 
referensperiod samt regler och villkor för 
beviljande av mark och sorter för det 
grödspecifika stödet för bomull samt regler 
för hur detta stöd ska beviljas.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
och undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter när det gäller 
fastställande av referensarealer för 
oljeväxtfrön, regler för tillståndsgivningen 
för mark och sorter i samband med det 
grödspecifika stödet för bomull och 
underrättelser i samband därmed, vidare 
när det gäller beräkningen av minskningen 
när den stödberättigande bomullsarealen 
överskrider basarealen, unionens 
ekonomiska stöd för destillation av 
biprodukter från vinframställning, den 
årliga fördelningen per medlemsstat av det 

(87) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
och undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter när det gäller 
fastställande av referensarealer för 
oljeväxtfrön, regler för tillståndsgivningen 
för mark och sorter i samband med det 
grödspecifika stödet för bomull och 
underrättelser i samband därmed, vidare 
när det gäller beräkningen av minskningen 
när den stödberättigande bomullsarealen 
överskrider basarealen, unionens 
ekonomiska stöd för destillation av 
biprodukter från vinframställning samt 
metanjäsning och kompostering av 
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totala beloppet för unionens stöd för 
interventionstyper för 
landsbygdsutveckling, regler om 
presentationen av de uppgifter som ska 
ingå i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, regler för 
förfarande och tidsfrister för godkännande 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
inlämning och godkännande av 
ansökningar om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, enhetliga villkor för 
tillämpningen av informations- och 
offentlighetskraven om de möjligheter som 
erbjuds genom den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
regler för prestation, övervakning och 
utvärdering, regler för presentationen av 
innehållet i den årliga prestationsrapporten, 
regler om de uppgifter som av 
medlemsstaterna ska överlämnas till 
kommissionen för bedömning av 
prestanda, och regler om uppgiftsbehoven 
och synergier mellan potentiella 
uppgiftskällor, samt arrangemang för att 
säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt 
för att fastställa tilldelningen av 
prestationsbaserad bonus till 
medlemsstaterna. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201122.

restprodukter från vinframställning, den 
årliga fördelningen per medlemsstat av det 
totala beloppet för unionens stöd för 
interventionstyper för 
landsbygdsutveckling, regler om 
presentationen av de uppgifter som ska 
ingå i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, regler för 
förfarande och tidsfrister för godkännande 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
inlämning och godkännande av 
ansökningar om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, enhetliga villkor för 
tillämpningen av informations- och 
offentlighetskraven om de möjligheter som 
erbjuds genom den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
regler för prestation, övervakning och 
utvärdering, regler för presentationen av 
innehållet i den årliga prestationsrapporten, 
regler om de uppgifter som av 
medlemsstaterna ska överlämnas till 
kommissionen för bedömning av 
prestanda, och regler om uppgiftsbehoven 
och synergier mellan potentiella 
uppgiftskällor, samt arrangemang för att 
säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt 
för att fastställa tilldelningen av 
prestationsbaserad bonus till 
medlemsstaterna. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) djurtäthet: den totala levande 
vikten av djur som befinner sig samtidigt i 
ett stall per kvadratmeter tillgänglig area.

Motivering

Djurtäthet kan användas som parameter i interventioner som rör djurskydd och djurhälsa, 
och begreppet måste därför definieras i den här förordningen.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) koncentrerad 
djurmatningsverksamhet: ett 
jordbruksföretag med djurbestånd där 
djurtätheten är större än den som är 
acceptabel för området och 
naturtillgångarna, eller för 
jordbruksföretagets belastningsförmåga, 
eller när det gäller nötkreatur och 
idisslare, där djuren saknar tillgång till 
bete och saknar lämplig mängd betesmark 
för att möjliggöra bete på ängs- eller 
gräsmark.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) gemensam fond: system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med dess nationella rätt och vars anslutna 
jordbrukare är försäkrade via fonden varvid 
fonden betalar ut ersättning till dem för 
ekonomiska förluster.

(e) gemensam fond: system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med dess nationella rätt och vars anslutna 
jordbrukare är försäkrade via fonden varvid 
fonden betalar ut ersättning till dem för 
produktionsförluster om de kan påvisa att 
de har vidtagit förebyggande åtgärder i 
förväg.
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Motivering

Den gemensamma fonden ska bara kompensera förluster om jordbrukarna kan visa att de har 
vidtagit förebyggande åtgärder i förväg. Ersättning bör beviljas för produktionsförluster. 
Andra typer av förluster bör inte ge ersättning från den gemensamma fonden.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) mål: på förhand överenskomna 
värden som ska uppnås i slutet av perioden 
i förhållande till de resultatindikatorer 
som ingår i ett särskilt mål.

(i) mål: på förhand överenskomna 
värden som ska uppnås i slutet av perioden 
i förhållande till de resultat- och 
effektindikatorer som ingår i ett särskilt 
mål.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) konsekvent politik för utveckling: 
unionen ska, i enlighet med artikel 208 i 
EUF-fördraget, ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbete vid genomförandet 
av sin politik och, när det gäller dess 
strävan att uppnå inrikespolitiska mål, 
undvika negativa politiska åtgärder som 
på ett negativt sätt påverkar EU:s 
utvecklingsmål.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) säkring av miljö och biologisk 
mångfald: en strukturerad process där det 
säkerställs att verktygen tillämpas på ett 
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ändamålsenligt sätt för att undvika 
negativa effekter av EU:s finansiering 
och maximera dess gynnsamma inverkan 
på unionens miljö och biologiska 
mångfald, på grundval av kommissionens 
gemensamma ram för säkring av 
biologisk mångfald i EU:s budget 
(Common Framework for Biodiversity 
Proofing of the EU Budget) och i enlighet 
med nationella bestämmelser och 
riktlinjer, om sådana finns, eller 
internationellt erkända standarder.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) klimatsäkring: ett förfarande för 
att säkerställa att infrastruktur tål 
negativa klimateffekter i enlighet med 
nationella bestämmelser och riktlinjer, om 
sådana finns, eller internationellt erkända 
standarder.

Ändringsförslag60

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 Artikel 4

Definitioner som ska fastställas i de 
strategiska planerna inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken

Definitioner som ska fastställas i de 
strategiska planerna inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange definitioner för 
jordbruksverksamhet, jordbruksareal, 
stödberättigande hektar, riktig jordbrukare 
och ung jordbrukare på följande sätt:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange definitioner för 
jordbruksverksamhet, jordbruksareal, 
stödberättigande hektar, riktig jordbrukare 
och ung jordbrukare på följande sätt:

(a) Jordbruksverksamhet ska definieras (a) Jordbruksverksamhet ska definieras 
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så att det omfattar både produktionen av de 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet bomull och 
skottskog med kort omloppstid, och 
underhåll av jordbruksareal i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver sedvanliga jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner.

så att det omfattar både produktionen av de 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet bomull och 
skottskog med kort omloppstid, och 
underhåll av jordbruksareal i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver sedvanliga jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, inbegripet inom 
trädjordbruk.

(b) Jordbruksareal ska definieras så att 
det omfattar åkermark, permanenta grödor 
och permanent gräsmark. Termerna 
åkermark, permanenta grödor och 
permanent gräsmark ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna inom följande 
ram:

(b) Jordbruksareal ska definieras så att 
det omfattar åkermark, permanenta grödor 
och permanent gräsmark. 
Landskapselement kan här ingå som en 
komponent i jordbruksarealen. Termerna 
åkermark, permanenta grödor och 
permanent gräsmark ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna inom följande 
ram:

i) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 
rådets förordning (EG) nr 1257/19991, 
artikel 39 i rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 och artikel 28 i förordning 
(EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här 
förordningen.

i) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion men 
som ligger i träda, eventuellt inbegripet 
kombinationer av grödor med träd 
och/eller buskar som ingår i 
trädjordbrukssystem, inbegripet areal 
uttagen i enlighet med artiklarna 22, 23 och 
24 i rådets förordning (EG) nr 1257/19991, 
artikel 39 i rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 och artikel 28 i förordning 
(EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här 
förordningen.

ii) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark och permanent betesmark, och 
som odlas i fem år eller mer och ger 
upprepade skördar, inbegripet plantskolor, 
samt skottskog med kort omloppstid.

ii) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark och permanent betesmark, och 
som odlas i fem år eller mer och ger 
upprepade skördar, inbegripet plantskolor, 
även – om medlemsstaten har föreskrivit 
detta – när grödorna står i 
planteringsbehållare på folie, samt 
skottskog med kort omloppstid.

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som inte har 
ingått i växelbruket på jordbruksföretaget 
under fem år eller mer, och som utnyttjas 

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
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till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd). Andra arter, såsom buskar 
och/eller träd som kan betas eller ger 
djurfoder, får ingå.

(insådd) och som inte har ingått i 
växelbruket på jordbruksföretaget under 
fem år eller mer och inte har plöjts under 
fem år eller mer. Definitionen ska omfatta 
andra arter, såsom buskar och/eller träd 
som kan betas och buskar och/eller träd 
som ger djurfoder, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och annat örtartat foder.

iiia) tillfällig gräsmark: gräs- eller 
örtarter som odlas på åkermark under 
mindre än fem år i följd, eller längre än 
fem år om plöjning och omsådd sker. Den 
ska inte räknas av mot 
koldioxidbindnings- eller klimatmål.
Som permanent gräsmark får 
medlemsstaterna även betrakta
a) mark som kan betas, där enligt 
etablerade lokala sedvänjor gräs och 
annat örtartat foder traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken, och/eller
b) mark som kan betas där gräs och 
annat örtartat foder inte utgör den 
dominerande växtligheten eller inte finns 
på betesmarken.

______________________ ______________________
1 Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av 
den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) till utveckling av 
landsbygden och om ändring och 
upphävande av vissa förordningar 
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

1 Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av 
den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) till utveckling av 
landsbygden och om ändring och 
upphävande av vissa förordningar 
(EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

2 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) till utveckling 
av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, 
s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) till utveckling 
av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, 
s. 1).

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

Allmänna mål Allmänna mål

Stöd från EGFJ och Ejflu ska syfta till att 
ytterligare förbättra den hållbara 
utvecklingen av jordbruk, livsmedel och 
landsbygdsområden, och ska bidra till 
uppnåendet av följande allmänna mål:

Stöd från EGFJ och Ejflu ska syfta till att 
ytterligare förbättra den hållbara 
utvecklingen av jordbruk, livsmedel och 
landsbygdsområden, stämma överens med 
unionens miljö- och klimatmål och bidra 
till uppnåendet av följande allmänna mål:

(a) Främja en smart, motståndskraftig 
och diversifierad jordbrukssektor för 
livsmedelstryggheten.

(a) Främja en inkluderande, smart, 
motståndskraftig och diversifierad 
jordbrukssektor för hållbar och långsiktig 
livsmedelstrygghet.

(b) Stödja miljövård och 
klimatåtgärder och bidra till unionens 
miljö- och klimatrelaterade mål.

(b) Stödja och förbättra miljöskydd, 
klimatåtgärder och biologisk mångfald 
samt uppfylla unionens miljö- och 
klimatrelaterade mål.

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområden.

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen för både kvinnor och män i 
landsbygdsområden, uppnå balanserad 
territoriell utveckling av 
landsbygdsekonomier och bidra till att 
både värna befintliga jobb och skapa nya, 
med respekt för principerna om rättvisa 
och jämlikhet.

Dessa mål ska kompletteras av det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering i jordbruket 
och landsbygdsområden samt uppmuntra 
sektorn att ta till sig dessa saker.

Dessa mål ska kompletteras av det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja hållbar utveckling och 
utbyta kunskap, innovation och 
digitalisering i jordbruket och 
landsbygdsområden samt uppmuntra 
sektorn att ta till sig dessa saker.

Dessa mål ska uppnås samtidigt som man 
strävar efter yttre konvergens mellan 
EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Artikel 6

Särskilda mål Särskilda mål

1. De allmänna målen ska nås genom 
följande särskilda mål:

1. De allmänna målen ska nås genom 
följande särskilda mål:

(a) Stödja jordbruksinkomster som det 
går att leva på och jordbrukets 
motståndskraft i unionen för att förbättra 
livsmedelstryggheten.

(a) Stödja jordbruksinkomster som det 
går att leva på och jordbrukets 
motståndskraft i unionen för att förbättra 
den långsiktiga livsmedelstryggheten och 
förhindra överproduktion.

(b) Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, med ett större 
fokus på forskning, teknik och 
digitalisering.

(b) Öka den lokala, nationella och 
europeiska marknadsorienteringen och 
stärka den miljömässiga hållbarheten och 
den långsiktiga konkurrenskraften, med 
ett större fokus på forskning, investeringar, 
teknik och digitalisering inom ramen för 
den cirkulära ekonomin.

(c) Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan.

(c) Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan, till exempel genom att 
främja korta leveranskedjor.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt till 
hållbar energi.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, särskilt 
genom att minska utsläppen av 
växthusgaser från jordbruks- och 
livsmedelssektorn, inbegripet genom 
koldioxidbindning i marken, i 
överensstämmelse med Parisavtalet.

(e) Främja hållbar utveckling och 
effektiv förvalting av naturresurser som 
vatten, mark och luft.

(e) Bidra till att skydda och förbättra 
luft- och vattenkvaliteten, samtidigt som 
man minskar användningen av 
bekämpningsmedel och antibiotika, och 
främja en mer hållbar vattenanvändning 
och skydd och förbättring av jordmånen.

(f) Bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt 
bevara livsmiljöer och landskap.

(f) Stärka ekosystemtjänster, även på 
landsbygden, och bromsa och vända 
utvecklingen med förlust av biologisk 
mångfald, även pollinatörer. Bidra till att 
skydda, bevara och förbättra livsmiljöer, 
system för jordbruk med högt naturvärde, 
arter och landskap.

(g) Locka unga jordbrukare och 
underlätta affärsutveckling i 
landsbygdsområden.

(g) Locka unga och nya jordbrukare, i 
synnerhet till de mest avfolkade 
regionerna, främja jämställdheten och 
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underlätta hållbar affärsutveckling i 
landsbygdsområden.

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet, jämställdhet, lokal 
utveckling och affärsutveckling i 
landsbygdsområden, även områden med 
naturliga begränsningar, inbegripet 
hållbar bioekonomi, cirkulär ekonomi och 
hållbart jordbruk och skogsbruk, för att 
åstadkomma social och territoriell 
sammanhållning.

(i) Se till att EU:s jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och 
hållbara livsmedel, matsvinn samt 
djurskydd.

(i) Se till att unionens jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och 
hållbart producerade livsmedel, jordbruk 
med liten användning av insatsvaror, 
ekologiskt jordbruk, minskat matsvinn, 
åtgärder mot antimikrobiell resistens och 
bättre djurskydd.

2. Medlemsstaterna ska vid 
förverkligandet av de särskilda målen se 
till att stödet inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och ger 
resultat.

2. Medlemsstaterna ska vid 
förverkligandet av de särskilda målen se 
till att stödet inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och ger 
resultat.

2a. Medlemsstaterna ska ange sina 
respektive bidrag till de mål som fastställs 
i den här artikeln och lägga fram förslag 
på lämpliga nationella mål. De allmänna 
och särskilda målen, stödåtgärderna och 
de nationella målen ska följa och 
komplettera den lagstiftning som avses i 
bilaga XI. I linje med det förfarande som 
anges i kapitel III i avdelning V ska 
kommissionen säkerställa att de 
interventioner och bidrag som 
medlemsstaterna planerar är tillräckliga 
för att man ska kunna uppnå 
unionsmålen i den relevanta 
lagstiftningen i bilaga XI.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Artikel 7

Indikatorer Indikatorer

1. Förverkligandet av de mål som 
anges i artiklarna 5 och 6.1 ska utvärderas 
på grundval av gemensamma indikatorer 
för output, resultat och effekt. De 
gemensamma indikatorerna inbegriper

1. Förverkligandet av de mål som 
anges i artiklarna 5 och 6.1 ska utvärderas 
på grundval av gemensamma indikatorer 
för output, resultat och effekt. De 
gemensamma indikatorerna inbegriper

(a) outputindikatorer som rör 
genomförd output av de interventioner som 
får stöd,

(a) outputindikatorer som rör 
genomförd output av de interventioner som 
får stöd,

(b) resultatindikatorer som rör de 
särskilda målen och används för 
kvantifierade delmål och mål i förhållande 
till de särskilda målen i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken samt för att bedöma de 
framsteg som gjorts för att nå målen; de 
indikatorer som rör miljö- och 
klimatspecifika mål får omfatta 
interventioner som ingår i de relevanta 
nationella planeringsinstrument för miljön 
och klimatet som härrör ur unionsrätten 
och som förtecknas i bilaga XI,

(b) resultatindikatorer som rör de 
särskilda målen och används för 
kvantifierade delmål och mål i förhållande 
till de särskilda målen i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken samt för att bedöma de 
framsteg som gjorts för att nå målen; de 
indikatorer som rör miljö- och 
klimatspecifika mål ska där så är 
tillämpligt omfatta interventioner som 
ingår i de relevanta nationella 
planeringsinstrument för miljön och 
klimatet som härrör ur unionsrätten och 
som förtecknas i bilaga XI,

(c) effektindikatorer som rör målen i 
artiklarna 5 och 6.1 och används i 
samband med de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

(c) effektindikatorer som rör målen i 
artiklarna 5 och 6.1 och används för att 
fastställa kvantifierade prestationsmål 
med avseende på de särskilda målen i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
bedöma de framsteg som har gjorts mot 
målen och den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

De gemensamma indikatorerna för output, 
resultat och effekt anges i bilaga I.

De gemensamma indikatorerna för output, 
resultat och effekt anges i bilaga I.

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att ändra 
bilaga I i syfte att anpassa de gemensamma 
indikatorerna för output, resultat och effekt 
för att beakta erfarenheterna av deras 
tillämpning eller för att vid behov lägga till 

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att ändra 
bilaga I i syfte att anpassa de gemensamma 
indikatorerna för output, resultat och effekt 
för att förbättra prestationsramen i kapitel 
I i avdelning VII och för att beakta 
erfarenheterna av deras tillämpning eller 
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nya indikatorer. för att vid behov ändra eller lägga till nya 
indikatorer.

2a. Kommissionen ska göra en 
halvtidsöversyn för att bedöma 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans 
och koherens i de output-, resultat- och 
effektindikatorer som anges i bilaga I, i 
samordning med den 
prestationsbedömning av den fleråriga 
utvärderingsplanen som avses i artikel 
127. Resultaten ska beaktas i 
konsekvensbedömningen och i förslagen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitikens programplanering, 
som förväntas börja 2028.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i 
förberedelsen, genomförandet och 
utvärderingen av interventionerna, med 
målet att främja jämställdhet och 
bekämpa diskriminering mellan män och 
kvinnor.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Hållbar utveckling

Målen för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
eftersträvas i linje med principen om 
hållbar utveckling och med målet att 
bevara, skydda och förbättra miljöns 
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kvalitet enligt artiklarna 11 och 191.1 i 
EUF-fördraget, med beaktande av 
principen om att förorenaren betalar. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
säkerställa att miljöskyddskrav, 
resurseffektivitet, begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskminskning och 
riskförebyggande främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
särskilda mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Interventionerna ska 
planeras och genomföras i enlighet med 
principen om en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i EUF-
fördraget. Kommissionen ska kontrollera 
att strategin drivs konsekvent, i 
överensstämmelse med det förfarande 
som beskrivs i kapitel III i avdelning V.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Överensstämmelse med Parisavtalet

1. Målen för de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska eftersträvas i 
enlighet med Parisavtalet och i syfte att nå 
de övergripande mål som anges i avtalet 
och de åtaganden som beskrivs i unionens 
och medlemsstaternas nationellt 
fastställda bidrag. 
2. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska ha som mål att 
minska utsläppen av växthusgaser från 
jordbruks- och livsmedelssektorn i 
unionen med 30 % fram till 2027. 
3. Medlemsstaterna ska se till att de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
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överensstämmer med redan etablerade 
långsiktiga nationella mål som anges i 
eller följer av de lagstiftningsakter som 
avses i bilaga XI och med de mål som 
anges i punkt 2 i den här artikeln. 
4. Innan kommissionen godkänner 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken godkänns ska den 
säkerställa att de samlade målen och 
åtgärderna i alla de strategiska planerna 
tillsammans gör det möjligt att uppnå de 
klimatmål som avses i denna artikel. 
5. För att bibehålla lika villkor i hela 
unionen måste kommissionen säkerställa 
att de nationella klimatmålen och 
klimatåtgärderna i varje medlemsstat är 
likvärdiga. 

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Den gemensamma jordbrukspolitikens 

globala dimension
1. I enlighet med artikel 208 i EUF-
fördraget ska unionen och 
medlemsstaterna säkerställa att målen för 
utvecklingssamarbete beaktas i alla 
interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med respekt för rätten 
till mat och rätten till utveckling.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i så stor 
utsträckning som möjligt bidrar till att 
målen i såväl Parisavtalet som i 2030-
agendan för hållbar utveckling, framför 
allt mål 2, 10, 12 och 13, uppnås i tid. 
Interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska därför
i) bidra till att utveckla diversifierade 
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och hållbara jordbruks- och 
trädjordbruksmetoder både i unionen och 
i partnerländer, 
ii) bidra till att bevara den genetiska 
mångfalden hos utsäde, odlade växter, 
produktionsdjur och domesticerade djur 
och deras besläktade vilda arter, i 
unionen och i partnerländer, 
iii) bidra till att ta vara på potentialen 
hos småbrukare, små jordbruksföretag, 
särskilt kvinnliga jordbrukare, inhemska 
befolkningar som är aktiva i 
jordbruksproduktion och boskapsskötare, 
i både unionen och partnerländer, 
iv) bidra till utvecklingen av lokala 
livsmedelssystem och inhemska och 
regionala marknader, både i unionen och 
i partnerländer, i syfte att minimera 
importberoendet och förkorta 
livsmedelskedjorna, 
v) få ett slut på handelsmetoder som 
snedvrider den globala handeln på 
jordbruksmarknaderna, 
vi) bidra till en fullständig integrering 
av åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
vii) respektera principen om ”klimatet 
först, handeln sedan”. 
3. Den gemensamma 
jordbrukspolitikens efterlevnad av en 
konsekvent politik för utveckling ska 
bedömas regelbundet, bland annat med 
hjälp av uppgifter från den 
övervakningsmekanism som föreskrivs i 
artikel 119a. Kommissionen ska 
rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om resultaten av 
bedömningen och unionens politiska 
respons. 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 Artikel 11

Princip och tillämpningsområde Princip och tillämpningsområde

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett system 
med villkor, enligt vilket administrativa 
sanktioner ska åläggas stödmottagare som 
tar emot direktstöd enligt kapitel II i denna 
avdelning eller årliga bidrag enligt 
artiklarna 65, 66 och 67 och som inte 
uppfyller de föreskrivna 
verksamhetskraven enligt unionsrätten och 
de normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga III, med 
avseende på följande specifika områden:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett system 
med villkor, enligt vilket stödmottagare 
som tar emot direktstöd enligt kapitel II 
och III i denna avdelning eller årliga 
bidrag enligt artiklarna 65, 66 och 67 ska 
åläggas administrativa sanktioner om de, 
där så är tillämpligt, inte uppfyller de 
föreskrivna verksamhetskraven enligt 
unionsrätten och de normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som förtecknas i bilaga III, som fastställs i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, med 
avseende på följande specifika områden:

(a) Klimatet och miljön. (a) Klimatet och miljön, däribland 
vatten, luft, jord, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.

(b) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd. (b) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd.

(c) Djurskydd. (c) Djurskydd.

2. Reglerna för de administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska följa de krav som 
anges i avdelning IV kapitel IV i 
förordning (EU) [HZR].

2. Reglerna för ett verksamt och 
avskräckande system med administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska följa de krav som 
anges i avdelning IV kapitel IV i 
förordning (EU) [HZR].

3. De rättsakter som anges i bilaga III 
när det gäller de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
version som är tillämplig och i fråga om 
direktiv på det sätt som de har genomförts 
av medlemsstaterna.

3. De rättsakter som anges i bilaga III 
när det gäller de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
version som är tillämplig och i fråga om 
direktiv på det sätt som de har genomförts 
av medlemsstaterna.

4. I detta avsnitt avses med 
föreskrivna verksamhetskrav vart och ett 
av de föreskrivna verksamhetskrav enligt 
unionsrätten som anges i bilaga III, i en 
given rättsakt, och som i sak skiljer sig från 
alla andra krav i samma akt.

4. I detta avsnitt avses med 
föreskrivna verksamhetskrav vart och ett 
av de föreskrivna verksamhetskrav enligt 
unionsrätten som anges i bilaga III, i en 
given rättsakt, och som i sak skiljer sig från 
alla andra krav i samma akt.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 Artikel 12

Medlemsstaternas skyldigheter med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden

Medlemsstaternas skyldigheter med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
all jordbruksareal, inbegripet mark som 
inte längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell eller regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i linje med det 
huvudsakliga målet med de normer som 
anges i bilaga III, med beaktande av 
särskilda förhållanden i de områden som 
berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växelbruk, jordbruksmetoder och 
jordbrukets struktur.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
all jordbruksareal, inbegripet mark som 
inte längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska i 
samråd med berörda parter på nationell 
eller regional nivå fastställa miniminormer 
för stödmottagare med avseende på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som ligger i linje med det huvudsakliga 
målet med de normer som anges i bilaga III 
och som följer och kompletterar den 
lagstiftning som avses i bilaga XI. 
Medlemsstaterna ska beakta de av 
särskilda förhållandena i de områden som 
berörs, däribland jordmån och 
klimatförhållanden, i syfte att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6.1 d, e, f och i, 
och befintliga jordbrukssystem, 
markanvändning, växelbruk, 
jordbruksmetoder och jordbrukets struktur.

2. När det gäller de huvudsakliga mål 
som anges i bilaga III får medlemsstaterna 
föreskriva ytterligare normer utöver dem 
som fastställs i den bilagan som är 
inriktade mot samma huvudsakliga mål. 
Medlemsstaterna får inte definiera 
miniminormer för andra huvudsakliga 
mål än de mål som anges i bilaga III.

2. Medlemsstaterna får inte definiera 
miniminormer för andra huvudsakliga 
mål än de huvudsakliga mål som anges i 
bilaga III. När det gäller de huvudsakliga 
mål som anges i bilaga III får dock 
medlemsstaterna föreskriva ytterligare 
normer utöver dem som fastställs i den 
bilagan som är inriktade mot samma 
huvudsakliga mål.

2a. Kommissionen ska bedöma de 
normer som medlemsstaterna fastställt i 
enlighet med förfarandet i artikel 106, 
med beaktande av kraven på normernas 
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effektivitet och förekomsten av alternativ.
3. Medlemsstaterna ska upprätta ett 
system för tillhandahållande av det verktyg 
för hantering av näringsämnen för ett 
hållbart jordbruk som avses i bilaga III, 
tillsammans med de minimikrav på 
ingående delar och funktioner som 
fastställs i bilagan, till de stödmottagare 
som ska använda verktyget.

3. Medlemsstaterna ska upprätta ett 
system för tillhandahållande av det verktyg 
för minskad användning av gödning och 
insatsvaror för ett hållbart jordbruk som 
avses i bilaga III, tillsammans med de 
minimikrav på ingående delar och 
funktioner som fastställs i bilagan, till de 
stödmottagare som ska använda verktyget. 
För att säkerställa att verktyget används 
och genomförs på ett effektivt sätt bör 
kommissionen fastställa en lämplig 
övergångsperiod för medlemsstaterna.

Kommissionen får stödja medlemsstaterna 
när det gäller utformningen av detta 
verktyg och med kraven på tjänster för 
datalagring och databearbetning.

Kommissionen får stödja medlemsstaterna 
när det gäller utformningen av detta 
verktyg och med kraven på tjänster för 
datalagring och databearbetning.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, bland annat genom att 
fastställa delarna i det system för andelen 
permanent gräsmark, referensår och 
omställningsgrad enligt norm 1 som avses 
i bilaga III samt formatet och 
minimikraven på ingående delar och 
funktioner i verktyget för hantering av 
näringsämnen för ett hållbart jordbruk.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, bland annat genom att 
fastställa delarna i det system för andelen 
permanent gräsmark samt formatet och 
minimikraven på ingående delar och 
funktioner i verktyget för minskad 
användning av gödning och insatsvaror 
för ett hållbart jordbruk.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i fall av force majeure, 
inbegripet naturkatastrofer, epidemier 
och växtsjukdomar.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 Artikel 13

Jordbruksrådgivning Jordbruksrådgivning

1. Medlemsstaterna ska i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa tjänster där 
jordbrukare och andra stödmottagare inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kan få råd om 
förvaltning av mark och jordbruksföretag 
(nedan kallat jordbruksrådgivning).

1. Medlemsstaterna ska i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa tjänster där 
jordbrukare och andra stödmottagare inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken kan få råd om 
förvaltning av mark och jordbruksföretag, 
inklusive, där så är tillämpligt, 
skogsbrukare, (nedan kallat 
jordbruksrådgivning).

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen och tillhandahålla aktuella 
tekniska och vetenskapliga uppgifter som 
tagits fram genom forskning och 
innovation. De ska integreras i de 
sammanhängande tjänster med 
jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer och andra 
relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket.

2. Jordbruksrådgivningen ska omfatta 
den ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionen och möjliggöra förvärvande 
av den kompetens och kunskap som 
behövs för hållbar och insatssnål 
produktion, med hjälp av aktuella tekniska 
och vetenskapliga uppgifter som tagits 
fram genom forskning och innovation. De 
ska integreras i de sammanhängande 
tjänster med jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer och andra 
relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jordbruksrådgivningen är opartisk och att 
rådgivarna inte har några 
intressekonflikter.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
jordbruksrådgivningen är opartisk och 
anpassad till de många olika 
företagstyperna och produktionssätten 
och att rådgivarna inte har några 
intressekonflikter.

3a. Kommissionen ska definiera lägsta 
standarder för 
jordbruksrådgivningstjänster när det 
gäller kvalitet, oberoende och territoriell 
täckning för de råd som lämnas.

4. Jordbruksrådgivningen ska 
åtminstone omfatta

4. Jordbruksrådgivningen ska 
åtminstone omfatta

(a) alla de krav, villkor och 
förvaltningsåtaganden som gäller 
jordbrukare och andra stödmottagare och 
som fastställs i den strategiska planen inom 

(a) alla de krav, villkor och 
förvaltningsåtaganden som gäller 
jordbrukare och andra stödmottagare och 
som fastställs i den strategiska planen inom 
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den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet krav och normer under villkor, 
villkor för stödordningar samt information 
om finansieringsinstrument och 
affärsplaner som upprättats enligt den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet krav och normer under villkor, 
villkor för stödordningar samt information 
om finansieringsinstrument och 
affärsplaner som upprättats enligt den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

(b) de krav som definieras av 
medlemsstaterna för genomförandet av 
direktiv 2000/60/EG, direktiv 92/43/EEG, 
direktiv 2009/147/EG, direktiv 
2008/50/EG, direktiv (EU) 2016/2284, 
förordning (EU) 2016/2031, förordning 
(EU) 2016/429, artikel 55 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/200930 samt direktiv 
2009/128/EG,

(b) de krav som definieras av 
medlemsstaterna för genomförandet av 
direktiv 2000/60/EG, direktiv 92/43/EEG, 
direktiv 2009/147/EG, direktiv 
2008/50/EG, direktiv (EU) 2016/2284, 
förordning (EU) 2016/2031, 
genomförandeförordningarna (EU) 
2013/485, 2018/783, 2018/784 och 
2018/785, förordning (EU) 2016/429, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/200930, direktiv 
2009/128/EG, direktiv 98/58/EG, direktiv 
1999/74/EG, direktiv 2007/43/EG, direktiv 
2008/119/EG, direktiv 2008/120/EG, 
förordning (EG) 2008/543 och förordning 
(EG) nr 1/2005, samtidigt som en 
omställning till ekologiska 
jordbruksmetoder uppmuntras,
(ba) omställning till och bevarande av 
agroekologiska jordbruksmetoder, 
inbegripet trädjordbruk,
(bb) det verktyg för minskad 
användning av gödning och insatsvaror 
för ett hållbart jordbruk som avses i 
artikel 12.3,

(c) jordbruksmetoder som förhindrar 
utvecklingen av antimikrobiell resistens i 
enlighet med meddelandet En europeisk 
One Health-handlingsplan mot 
antimikrobiell resistens31, 

(c) jordbruksmetoder som förhindrar 
utvecklingen av antimikrobiell resistens i 
enlighet med meddelandet En europeisk 
One Health-handlingsplan mot 
antimikrobiell resistens31, 

(d) riskhantering enligt artikel 70, (d) riskhantering enligt artikel 70,

(e) innovationsstöd, i synnerhet för 
utarbetande och genomförande av 
operativa grupprojekt inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114,

(e) innovationsstöd, i synnerhet för 
utarbetande och genomförande av 
operativa grupprojekt inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114,

(f) utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden enligt 

(f) utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden enligt 
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artikel 102 b. artikel 102 b,
(fa) stöd och hjälp till unga och nya 
jordbrukare under fem år efter 
verksamhetsstarten,
(fb) inrättande och utveckling av 
producentorganisationer.

______________________ ______________________
30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

31 En europeisk One Health-handlingsplan 
mot antimikrobiell resistens (COM(2017) 
339 final).

31 En europeisk One Health-handlingsplan 
mot antimikrobiell resistens (COM(2017) 
339 final).

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Avdelning 3 – kapitel 1 – avsnitt 3a (nytt) – artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 3a
Ekologiskt jordbruk

Artikel 13a
Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk, så som det definieras 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/8481a, är ett 
certifierat jordbrukssystem som kan bidra 
till många särskilda mål i den 
gemensamma jordbrukspolitiken så som 
de fastställs i artikel 6.1 i denna 
förordning. Mot bakgrund av fördelarna 
med ekologiskt jordbruk och även 
efterfrågan på ekologiska produkter, som 
ökar snabbare än produktionen, ska 
medlemsstaterna bedöma hur mycket stöd 
som behövs för jordbruksmark som 
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förvaltas enligt ekologisk certifiering. 
Medlemsstaterna ska i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inkludera en analys av 
den ekologiska sektorns produktion, av 
den förväntade efterfrågan, och av dess 
potential att uppfylla mål i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och ska 
sätta upp mål för att såväl öka andelen 
ekologiskt förvaltad jordbruksmark som 
utveckla hela den ekologiska 
leveranskedjan. Grundat på denna 
bedömning ska medlemsstaterna fastställa 
den lämpliga nivån på stöd till 
omställning till och bibehållande av 
ekologiskt jordbruk antingen genom 
landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt 
artikel 65 eller genom miljösystem enligt 
artikel 28, eller genom en kombination av 
båda, och ska säkerställa att 
budgetanslagen stämmer med den 
förväntade ökningen av ekologisk 
produktion.
___________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 
2018 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 Artikel 14

Interventionstyper i form av direktstöd Interventionstyper i form av direktstöd

1. Interventionstyperna i detta kapitel 
kan utgöras av frikopplat och kopplat 
direktstöd.

1. Interventionstyperna i detta kapitel 
kan utgöras av frikopplat och kopplat 
direktstöd.

2. Frikopplat direktstöd ska vara 
följande: 

2. Frikopplat direktstöd ska vara 
följande: 
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(a) Grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet.

(a) Grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet.

(b) Kompletterande 
omfördelningsinkomststöd för hållbarhet.

(b) Kompletterande 
omfördelningsinkomststöd för hållbarhet.

(c) Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare.

(c) Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare.

(d) Systemen för klimatet och miljön. (d) Systemen för klimatet och miljön.

3. Kopplat direktstöd ska vara 
följande:

3. Kopplat direktstöd ska vara 
följande:

(a) Kopplat inkomststöd. (a) Kopplat inkomststöd.

(b) Grödspecifikt stöd för bomull. (b) Grödspecifikt stöd för bomull.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Följande kategorier stödmottagare är inte 
berättigade till inkomststöd genom EGFJ:
a) Nationella eller regionala politiker 
eller statstjänstemän med direkt eller 
indirekt ansvar för planering, förvaltning 
eller översyn av utbetalningen av bidrag 
från den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
b) Anhöriga till de personer som 
avses i led a.

Motivering

Med tanke på de utbredda problemen med intressekonflikter är det inte önskvärt att 
jordbruksministrar, tjänstemän, ledamöter i jordbruksutskott i parlament eller deras anhöriga 
ska fatta beslut om inkomststöd.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 Artikel 15

Minskning av stöd Minskning av stöd

1. Direktstödsbelopp som överstiger 
60 000 euro som ska beviljas en 
jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska minskas av 
medlemsstaterna enligt följande:

1. Direktstödsbelopp som ska beviljas 
en jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska begränsas av 
medlemsstaterna till 80 000 euro.

(a) Med minst 25 % för delen mellan 
60 000 euro och 75 000 euro. 
(b) Med minst 50 % för delen mellan 
75 000 euro och 90 000 euro. 
(c) Med minst 75 % för delen mellan 
90 000 euro och 100 000 euro.
(d) Med 100 % för delen som 
överstiger 100 000 euro.
2. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 ska de, från det direktstöd som ska 
beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel 
under ett visst kalenderår, dra av

2. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 ska de, från det direktstöd som ska 
beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel 
under ett visst kalenderår, dra av det stöd 
som beviljats för klimat- och miljösystem i 
enlighet med artikel 28.

(a) de löner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och som redovisats 
av jordbrukaren, inbegripet skatter och 
sociala avgifter relaterade till anställning, 
och
(b) den motsvarande kostnad för 
avlönat och oavlönat arbete som har 
koppling till jordbruksverksamhet som 
har utförts av personer som arbetar på det 
berörda jordbruksföretaget och som inte 
erhåller lön, eller som erhåller en lön som 
är lägre än det belopp som vanligtvis 
betalas ut för de utförda tjänsterna, men 
som ersätts genom det ekonomiska 
resultatet från jordbruksverksamheten.
För att beräkna de belopp som avses i 
leden a och b ska medlemsstaterna 
använda de genomsnittliga standardlöner 
som har koppling till 
jordbruksverksamhet på nationell eller 
regional nivå multiplicerade med det antal 
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årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren. 
3. Det beräknade resultatet av 
minskningen av stöden ska användas till att 
bidra till finansieringen av det 
kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för 
hållbarhet och därefter av de övriga 
interventioner som hör till frikopplat 
direktstöd.

3. Det beräknade resultatet av 
minskningen av stöden ska främst 
användas till att bidra till finansieringen av 
klimat- och miljösystemen och därefter av 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2023 i 
enlighet med artikel 90. Den ska inte 
omfattas av den maximigräns för 
överföringar av medel från EGFJ till 
Ejflu som fastställs enligt artikel 90.

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2023 i 
enlighet med artikel 90. Den ska inte 
omfattas av den maximigräns för 
överföringar av medel från EGFJ till 
Ejflu som fastställs enligt artikel 90.

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera det 
kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för 
hållbarhet eller övriga interventioner som 
hör till frikopplat direktstöd.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som fastställer en enhetlig grund för 
beräkning av den minskning av stöd som 
anges i punkt 1 för att säkerställa rätt 
fördelning av medlen till de stödberättigade 
stödmottagarna.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som fastställer en enhetlig grund för 
beräkning av den minskning av stöd som 
anges i punkt 1 för att säkerställa rätt 
fördelning av medlen till de stödberättigade 
stödmottagarna.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det stöd som fastställs i detta 
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underavsnitt ska inte under några 
omständigheter gynna produktionssystem 
med negativ inverkan på miljön eller på 
tredjeländer eller motsäga efterlevnad av 
de lagstiftningsakter som avses i bilaga 
XI.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Stödet enligt detta underavsnitt ska 
inte användas för att finansiera 
verksamhet med koncentrerad utfodring.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får besluta att 
dela upp beloppet för det grundläggande 
inkomststödet per hektar på olika grupper 
av territorier med liknande 
socioekonomiska förhållanden eller 
jordbruksförhållanden.

utgår

Motivering

Vi vill ha en rättvis gemensam jordbrukspolitik såväl inom medlemsstaterna som mellan dem. 
Oavsett hur den här punkten har formulerats gör den det möjligt för medlemsstaterna att 
fortsätta vara partiska gentemot jordbruk på låglandsåkrar och samtidigt diskriminera aktiva 
jordbrukare som bidrar med kollektiva nyttigheter under ibland kärva förhållanden på 
höglänta betesmarker eller arealer med blandade användningsområden, vilka ofta 
sammanfaller med jordbruk med högt naturvärde.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 Artikel 20

Värdet av stödrätter och konvergens Värdet av stödrätter och konvergens

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
denna artikel fastställa stödrätternas 
enhetsvärde innan konvergens uppnås, 
genom att justera stödrätternas värde 
proportionellt till det värde som fastställs i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1307/2013 för ansökningsåret 2020 och det 
relaterade stöd för jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
som anges i avdelning III kapitel III i den 
förordningen för ansökningsåret 2020.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
denna artikel fastställa stödrätternas 
enhetsvärde innan konvergens uppnås, 
genom att justera stödrätternas värde 
proportionellt till det värde som fastställs i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1307/2013 för ansökningsåret 2020 och det 
relaterade stöd för jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
som anges i avdelning III kapitel III i den 
förordningen för ansökningsåret 2020.

2. Medlemsstaterna får besluta att dela 
upp stödrätternas värde i enlighet med 
artikel 18.2.

2. Medlemsstaterna får besluta att dela 
upp stödrätternas värde i enlighet med 
artikel 18.2.

3. Medlemsstaterna ska senast 
ansökningsåret 2026 fastställa en högsta 
nivå för stödrätternas värde för den 
medlemsstat eller för varje grupp av 
territorier som fastställs i enlighet med 
artikel 18.2.

3. Medlemsstaterna ska senast 
ansökningsåret 2026 fastställa en högsta 
nivå för stödrätternas värde för den 
medlemsstat eller för varje grupp av 
territorier som fastställs i enlighet med 
artikel 18.2.

4. Om stödrätternas värde som 
fastställs i enlighet med punkt 1 inte är 
enhetligt i en medlemsstat eller i en grupp 
av territorier som definieras i enlighet med 
artikel 18.2 ska medlemsstaterna 
säkerställa att stödrätternas värde 
konvergerar mot ett enhetligt enhetsvärde 
senast ansökningsåret 2026.

4. Om stödrätternas värde som 
fastställs i enlighet med punkt 1 inte är 
enhetligt i en medlemsstat eller i en grupp 
av territorier som definieras i enlighet med 
artikel 18.2 ska medlemsstaterna 
säkerställa att stödrätternas värde 
konvergerar mot ett enhetligt enhetsvärde 
senast ansökningsåret 2026.

5. Vid tillämpningen av punkt 4 ska 
medlemsstaterna, senast för ansökningsåret 
2026, säkerställa att alla stödrätter har ett 
värde på minst 75 % av det genomsnittliga 
planerade enhetsbeloppet för det 
grundläggande inkomststödet för 
ansökningsåret 2026 enligt den strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet 
med artikel 106.1 för den medlemsstat eller 
för de territorier som fastställs i enlighet 
med artikel 18.2.

5. Vid tillämpningen av punkt 4 ska 
medlemsstaterna, senast för ansökningsåret 
2026, säkerställa att alla stödrätter har ett 
värde på minst 75 % av det genomsnittliga 
planerade enhetsbeloppet för det 
grundläggande inkomststödet för 
ansökningsåret 2026 enligt den strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet 
med artikel 106.1 för den medlemsstat eller 
för de territorier som fastställs i enlighet 
med artikel 18.2.

6. Medlemsstaterna ska finansiera den 6. Medlemsstaterna ska finansiera den 
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höjning av stödrätternas värde som krävs 
för att uppfylla kraven i punkterna 4 och 5 
genom att använda alla potentiella resultat 
som uppstår vid tillämpning av punkt 3 och 
vid behov genom att minska skillnaden 
mellan det enhetsvärde på stödrätterna som 
fastställs i enlighet med punkt 1 och det 
genomsnittliga planerade enhetsbeloppet 
för det grundläggande inkomststödet för 
ansökningsåret 2026 enligt den strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet 
med artikel 106.1 för den medlemsstat eller 
för de territorier som fastställs i enlighet 
med artikel 18.2.

höjning av stödrätternas värde som krävs 
för att uppfylla kraven i punkterna 4 och 5 
genom att använda alla potentiella resultat 
som uppstår vid tillämpning av punkt 3 och 
vid behov genom att minska skillnaden 
mellan det enhetsvärde på stödrätterna som 
fastställs i enlighet med punkt 1 och det 
genomsnittliga planerade enhetsbeloppet 
för det grundläggande inkomststödet för 
ansökningsåret 2026 enligt den strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet 
med artikel 106.1 för den medlemsstat eller 
för de territorier som fastställs i enlighet 
med artikel 18.2.

Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
minskningen på alla eller vissa av 
stödrätterna med ett värde som fastställs i 
enlighet med punkt 1 och som överstiger 
det genomsnittliga planerade 
enhetsbeloppet för det grundläggande 
inkomststödet för ansökningsåret 2026 
enligt den strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för 
den medlemsstat eller för de territorier som 
fastställs i enlighet med artikel 18.2.

Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
minskningen på alla eller vissa av 
stödrätterna med ett värde som fastställs i 
enlighet med punkt 1 och som överstiger 
det genomsnittliga planerade 
enhetsbeloppet för det grundläggande 
inkomststödet för ansökningsåret 2026 
enligt den strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för 
den medlemsstat eller för de territorier som 
fastställs i enlighet med artikel 18.2.

7. De minskningar som avses i punkt 
6 ska grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. Utan att det 
påverkar den minsta gräns som fastställs i 
enlighet med punkt 5 får det i sådana 
kriterier ingå en fastställd högsta 
minskning som inte får vara lägre än 30 %.

7. De minskningar som avses i punkt 
6 ska grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. Utan att det 
påverkar den minsta gräns som fastställs i 
enlighet med punkt 5 får det i sådana 
kriterier ingå en fastställd högsta 
minskning som inte får vara lägre än 30 %.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I de fall som avses i led a och b får 
medlemsstaterna prioritera kvinnor för att 
uppnå det mål som avses i artikel 6.1 h.
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Motivering

Kvinnors ökande deltagande i ekonomisk verksamhet ska främjas som en del av de särskilda 
mål som ska användas för att uppnå de allmänna målen.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 Artikel 26

Kompletterande omfördelningsinkomststöd 
för hållbarhet

Kompletterande omfördelningsinkomststöd 
för hållbarhet

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kompletterande omfördelningsinkomststöd 
för hållbarhet (nedan kallat 
omfördelningsinkomststöd) i enlighet med 
de villkor som anges i denna artikel och 
som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kompletterande omfördelningsinkomststöd 
för hållbarhet (nedan kallat 
omfördelningsinkomststöd) i enlighet med 
de villkor som anges i denna artikel och 
som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
omfördelning av stöd från stora till små 
eller medelstora jordbruksföretag genom 
att tillhandahålla ett 
omfördelningsinkomststöd i form av ett 
årligt frikopplat stöd per stödberättigande 
hektar till jordbrukare som har rätt till stöd 
enligt det grundläggande inkomststöd som 
avses i artikel 17.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
omfördelning av stöd från stora till små 
eller medelstora jordbruksföretag genom 
att tillhandahålla ett 
omfördelningsinkomststöd i form av ett 
årligt frikopplat stöd per stödberättigande 
hektar till jordbrukare som har rätt till stöd 
enligt det grundläggande inkomststöd som 
avses i artikel 17.

3. Medlemsstaterna ska fastställa ett 
belopp per hektar eller olika belopp för 
olika intervall av hektar samt det högsta 
antal hektar per jordbrukare för vilket 
omfördelningsinkomststödet ska betalas.

3. Medlemsstaterna ska fastställa ett 
belopp per hektar eller olika belopp för 
olika intervall av hektar samt det högsta 
antal hektar per jordbrukare för vilket 
omfördelningsinkomststödet ska betalas.

4. Det planerade beloppet per hektar 
för ett givet ansökningsår får inte överstiga 
det nationella genomsnittliga beloppet för 
direktstöd per hektar för det 
ansökningsåret.

4. Det planerade beloppet per hektar 
för ett givet ansökningsår får inte överstiga 
det nationella genomsnittliga beloppet för 
direktstöd per hektar för det 
ansökningsåret.

5. Det nationella genomsnittliga 
beloppet för direktstöd per hektar 
definieras som förhållandet mellan det 
nationella taket för direktstöd för ett givet 

5. Det nationella genomsnittliga 
beloppet för direktstöd per hektar 
definieras som förhållandet mellan det 
nationella taket för direktstöd för ett givet 
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ansökningsår enligt bilaga IV och total 
planerad output för det grundläggande 
inkomststödet för det ansökningsåret, 
uttryckt i antal hektar.

ansökningsår enligt bilaga IV och total 
planerad output för det grundläggande 
inkomststödet för det ansökningsåret, 
uttryckt i antal hektar.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som en del av skyldigheterna att 
bidra till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen i landsbygdsområden 
som anges i artikel 6.1 g och att avsätta 
minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för 
detta mål i enlighet med artikel 86.4 får 
medlemsstaterna tillhandahålla ett 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare som nyligen har startat 
affärsverksamhet för första gången och 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
det grundläggande inkomststöd som avses i 
artikel 17.

2. Som en del av skyldigheterna att 
bidra till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare som anges i artikel 6.1 g och 
att avsätta minst 4 % av sina tilldelade 
direktstöd för detta mål i enlighet med 
artikel 86.4 får medlemsstaterna 
tillhandahålla ett kompletterande 
inkomststöd för unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd inom ramen för det 
grundläggande inkomststöd som avses i 
artikel 17 och som etablerar sig för första 
gången eller har etablerat sig inom fem år 
innan ansökan om stöd till unga 
jordbrukare lämnas in, på villkor att detta 
stöd används för hållbar produktion och 
att inkomsterna/de finansiella 
tillgångarna inte överskrider de 
gränsvärden som fastställs i artikel 15.

Genom undantag från första stycket kan 
de unga jordbrukare som under det sista 
tillämpningsåret för förordning (EU) nr 
1307/2013 har erhållit sådant stöd som 
avses i artikel 50 i den förordningen få det 
stöd som avses i denna artikel under den 
längsta period som avses i punkt 3 i denna 
artikel. 

Motivering

Unga jordbrukare som inte behöver pengar, eller använder dem i intensifieringssyften som 
går emot målen i artikel 5 och 6, ska inte beviljas skattebetalarnas pengar.
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 Artikel 28

System för klimatet och miljön System för klimatet och miljön

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
stöd för system för klimatet och miljön 
(nedan kallade miljösystem) enligt de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska inrätta och 
tillhandahålla stöd och fastställa en lägsta 
nivå på minst 30 % av deras respektive 
nationella anslag i enlighet med bilaga IV 
för system för klimatet och miljön (nedan 
kallade miljösystem) enligt de villkor som 
anges i denna artikel och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska inom ramen 
för denna interventionstyp stödja riktiga 
jordbrukare som gör åtaganden om att 
beakta jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön för 
stödberättigande hektar.

2. Medlemsstaterna ska inom ramen 
för denna interventionstyp stödja riktiga 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som gör åtaganden om att beakta, 
bibehålla och främja jordbruksmetoder 
och jordbrukssystem med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön för 
stödberättigande hektar.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
förteckningen med jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 138 för att 
komplettera den här förordningen genom 
att fastställa unionsförteckningen med 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön, med beaktande av 
villkoren i punkt 4 i den här artikeln.

Medlemsstaterna ska fastställa 
kompletterande nationella förteckningar 
över jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön genom 
att välja från den unionsförteckning som 
avses i första stycket. Medlemsstaterna 
ska prioritera system som ger 
gemensamma fördelar, främjar 
synergieffekter och lägger tonvikt vid en 
integrerad ansats.
Kommissionen ska tillhandahålla 
nödvändig vägledning till 
medlemsstaterna när de tar fram sina 
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nationella förteckningar, i samordning 
med de europeiska och nationella 
nätverken för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med artikel 
113, för att underlätta utbytet av bästa 
praxis, förbättra kunskapsunderlaget och 
lösningarna för att uppfylla de särskilda 
miljö- och klimatrelaterade målen i artikel 
6.1 d, e och f. Särskild uppmärksamhet 
ska riktas mot möjligheten att 
reproducera åtgärder och system som är 
skräddarsydda efter särskilda lokala, 
regionala eller nationella och/eller 
miljörelaterade kontexter eller 
begränsningar.
I vederbörligen motiverade fall får 
kompletterande system som inte är 
upptagna i unionsförteckningen införas i 
nationella förteckningar, med 
kommissionens godkännande i enlighet 
med det förfarande som anges i artiklarna 
106 och 107.
När kommissionen och medlemsstaterna 
tar fram förteckningarna ska de i det 
förfarande som avses i kapitel III i 
avdelning V säkerställa att 
förteckningarna tas fram som en 
gemensam insats mellan jordbruks- och 
miljömyndigheter, i samråd med experter.
Kommissionen ska varje eller vartannat 
år göra en utvärdering av de nationella 
förteckningarna och därvid beakta 
effektivitetskraven, förekomsten av 
alternativ och systemens bidrag till de 
särskilda miljö- och klimatmålen i artikel 
6.1 d, e och f. Utvärderingarna ska göras 
allmänt tillgängliga, och om utfallet visar 
på brister ska medlemsstaterna föreslå 
ändrade nationella förteckningar och 
system i enlighet med förfarandet i artikel 
107.

4. Dessa jordbruksmetoder ska 
utformas så att de uppfyller ett eller flera 
av de särskilda miljö- och klimatrelaterade 
mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

4. Dessa jordbruksmetoder ska 
utformas så att de uppfyller ett eller flera 
av de särskilda miljö- och klimatrelaterade 
mål som anges i artikel 6.1 d, e och f; för 
målet i led f ska man särskilt beakta 
jordbruk med högt naturvärde och Natura 
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2000-jordbruk.

5. Enligt denna interventionstyp ska 
medlemsstaterna endast tillhandahålla stöd 
som täcker åtaganden som

5. Enligt denna interventionstyp ska 
medlemsstaterna endast tillhandahålla stöd 
som täcker åtaganden som

(a) går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning,

(a) går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning och bilaga III,

(b) går utöver de tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurskydd och andra bindande krav som 
fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

(b) går utöver de tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurskydd och andra bindande krav som 
fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

(c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i enlighet 
med artikel 4.1 a i denna förordning,

(c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i enlighet 
med artikel 4.1 a i denna förordning,

(d) skiljer sig från åtaganden för vilka 
stöd beviljas enligt artikel 65.

(d) skiljer sig från eller kompletterar 
åtaganden för vilka stöd beviljas enligt 
artikel 65.

6. Stödet för miljösystem ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar och ska beviljas 
som antingen

6. Stödet för miljösystem ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar eller 
jordbruksföretag och ska beviljas som 
antingen

(a) stöd som tillhandahålls utöver det 
grundläggande inkomststöd som anges i 
underavsnitt 2 i detta avsnitt, eller

(a) stöd som tillhandahålls utöver det 
grundläggande inkomststöd som anges i 
underavsnitt 2 i detta avsnitt, eller

(b) stöd som ersätter stödmottagare för 
alla eller delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppstått till följd av de 
åtaganden som fastställs i enlighet med 
artikel 65. 

(b) stöd som ersätter stödmottagare för 
alla eller delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppstått till följd av de 
åtaganden som fastställs i enlighet med 
artikel 65. 

6a. Medlemsstaterna får kräva 
obligatoriskt deltagande i specifika 
miljösystem i områden med högt 
naturvärde eller när det är vederbörligen 
motiverat för att uppfylla ett eller flera av 
de särskilda miljö- och klimatrelaterade 
målen i artikel 6.1 d, e och f.
6b. Medlemsstaterna ska utesluta 
miljösystem från en möjlig sänkning av 
stödet i enlighet med artikel 15 eller de 
högsta finansieringsnivåerna.
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7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna enligt denna artikel är 
samstämmiga med dem som beviljas enligt 
artikel 65.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna enligt denna artikel är 
samstämmiga med dem som beviljas enligt 
artikel 65.

8. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med 
ytterligare regler för miljösystemen.

8. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med 
ytterligare regler för miljösystemen.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Naturliga eller andra områdesspecifika 

begränsningar
1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar enligt 
villkoren i denna artikel och som anges 
närmare i deras strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken i 
syfte att bidra till att de särskilda målen i 
artikel 6.1 uppnås.
2. Dessa stöd ska beviljas riktiga 
jordbrukare för de områden som anges i 
enlighet med artikel 32 i förordning (EU) 
nr 1305/2013.
3. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla 
eller delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer till följd 
av de naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningarna inom 
det berörda området.
4. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 3 ska 
beräknas för naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar i 
jämförelse med områden som inte 
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påverkas av naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.
5. Stöd ska beviljas årligen per 
hektar areal.
6. Medlemsstaterna ska fastställa en 
lägsta och en högsta procentsats för det 
totala bidraget från EGFJ för 
interventionerna i enlighet med den här 
artikeln. Utgifterna till fasta priser ska 
inte avvika mer än 20 % från utgifterna 
enligt artikel 31 i förordning (EU) nr 
1305/2013.

Motivering

Om den här artikeln förs över till den första pelaren frigörs mer pengar till miljö- och 
klimatåtgärder i den andra pelaren.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det kopplade inkomststödet ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
hektar eller djur.

3. Det kopplade inkomststödet ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
hektar eller djur, som medlemsstaterna 
kan sätta ett tak på för att säkerställa 
bättre fördelning av stödet.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska i enlighet med 
avdelning V kapitel III säkerställa att det 
kopplade stödet för boskap bara ska 
beviljas gårdar som håller sig inom en 
fastställd högsta djurtäthet för ett givet 
avrinningsområde i enlighet med 
definitionen i direktiv 2000/60/EG. 
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Motivering

Eftersom det kopplade inkomststödet ofta stöder intensiv animalieproduktion för kött och 
mjölkprodukter, och för att mildra de negativa effekterna av överproduktion, särskilt på 
klimatet men även på gårdarnas inkomster, ska stöd endast beviljas gårdar som inte 
överskrider djurtätheten och det ska hjälpa jordbrukarna att övergå till mer diversifierade 
produktionsmodeller. Detta skydd syftar också till att undvika överproduktion. Högsta 
djurtäthet kan anpassas efter de regionala särskilda dragen utifrån förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När en medlemsstat föreslår 
frivilligt kopplat stöd i sin strategiska plan 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, i enlighet med vad 
som avses i artikel 106, ska kommissionen 
säkerställa att
a) stödet respekterar principen om att 
inte göra någon skada,
b) det finns klara miljömässiga eller 
sociala behov eller fördelar som kan 
motiveras med empiriska, kvantifierbara 
och oberoende verifierbara bevis,
c) stödet används för att tillgodose 
unionens behov av livsmedelstrygghet och 
inte snedvrider den inre marknaden eller 
internationella marknader,
d) beviljandet av kopplat inkomststöd 
inte leder till resultat i handelshänseende 
som inverkar negativt på investeringar, 
produktion och utveckling av 
bearbetningen inom den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn i 
utvecklingsländer som är partnerländer,
e) frivilligt kopplat stöd inte beviljas 
för marknader som är i kris på grund av 
överproduktion eller överutbud,
f) stöd till animalieproduktion endast 
får beviljas för låg djurtäthet inom 
gränserna för den ekologiska 
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belastningsförmågan i de berörda 
avrinningsområdena i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG och att stödet är 
kopplat till tillräckliga foder- eller 
betesarealer, som ska skötas utan yttre 
insatsvaror.
När villkor i leden a–f är uppfyllda får 
kommissionen godkänna eller, i 
samarbete med den berörda 
medlemsstaten, såsom beskrivs i 
artiklarna 115 och 116 i denna 
förordning, justera de variabler som 
medlemsstaten föreslår.

Motivering

Det kopplade inkomststödet bör villkoras med respekt för stränga hållbarhetskriterier 
eftersom det skapar snedvridningar både på EU:s inre marknad och externt, vilket leder till 
att produktionen flyttas till vissa medlemsstater, antingen från andra medlemsstater eller från 
tredjeländer.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som är särskilt viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid och andra energi- och 
industrigrödor, med undantag för träd, 
som används för produktion av produkter 
som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas 
följande sektorer och de produktioner eller 
särskilda typer av jordbruk som ingår i 
sektorerna och som går utöver lagstadgade 
miniminormer för djurskydd eller miljö 
eller som är särskilt viktiga av ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga skäl och då 
behovet av dem kan motiveras med 
empiriskt kvantifierbara bevis som kan 
bekräftas av oberoende parter enligt 
förfarandet i avdelning V kapitel III: 
spannmål, oljeväxter, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerrör och cikoria samt frukt och 
grönsaker.
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Motivering

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kopplat stöd ska endast ges till 
stödmottagare om deras 
produktionsnormer är strängare än för 
produktionen gällande miniminormer för 
miljö- och djurskydd.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kopplade inkomststödet 
avser nötkreatur eller får och getter ska 
medlemsstaterna, som villkor för 
stödberättigande, ställa krav på 
identifiering och registrering av djur i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1760/200032 
eller rådets förordning (EG) nr 21/200433. 
Utan att det påverkar andra tillämpliga 
villkor för stödberättigande ska 
nötkreatur eller får och getter betraktas 
som stödberättigande på villkor att kraven 
på identifiering och registrering av djur 
uppfylls före ett visst datum under det 
gällande ansökningsåret som fastställs av 
medlemsstaterna.

2. Kopplat inkomststöd får endast 
beviljas om 
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a) medlemsstaten kan visa att detta är 
det enda kvarvarande alternativet, vilket 
kan vara fallet när det gäller betesmark 
där det är svårt att ge stöd för miljövänligt 
jordbruk eller frikopplat stöd på grund av 
allmänningsbete eller fäbodsdrift, 
b) medlemsstaten kan visa att stödet 
endast kompenserar för faktiska 
merkostnader och inkomstbortfall för att 
uppnå de särskilda målen i artikel 6.1 d, e 
och f. 

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1):

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 
juli 2000 om upprättande av ett system för 
identifiering och registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött och 
nötköttsprodukter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 
204, 11.8.2000, s. 1):

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8):

33 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 
(EUT L 5, 9.1.2004, s. 8):

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av det 
första stycket ska stöd inte heller ges till 
intensiv animalieproduktion. 
Kommissionen ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 138 anta delegerade 
akter som kompletterar denna förordning 
med definitioner av vilka typer av system 
med intensiv animalieproduktion som 
kopplat inkomststöd inte ska ges till, så att 
mjölkgårdar och gårdar med nötkreatur 
eller får och getter där antalet djur inte 
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stämmer med antalet stödberättigande 
hektar i realiteten inte får stöd. Vid 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
hänsyn tas till boskapsvallning och 
fäbodsdrift.

Motivering

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det kopplade inkomststödet 
gäller nötkreatur eller får och getter får 
medlemsstaterna endast ge stöd till djur 
som föds upp på vallfoder, bete och med 
väsentligt bättre miljö- och 
djurskyddsresultat.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska genom förfarandet 
som beskrivs i avdelning V i denna 
förordning säkerställa att de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken innehåller 
bestämmelser som innebär att den totala 
beståndstätheten per medlemsstat när 
programperioden i de strategiska 
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planerna är slut inte överstiger 0,7 
djurenheter per hektar.

Motivering

Det är viktigt att hitta en balans mellan djur- och växtproduktion. Det finns ett prejudikat 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom djurtäthet specificerades under ett 
årtionde från 2003 och framåt. Enligt Eurostat ligger den totala beståndstätheten i dag på 
0,75 djurenheter/hektar i genomsnitt för alla medlemsstater.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Verksamhet med koncentrerad 
utfodring ska inte berättiga till stöd.

Motivering

Det är viktigt att återskapa balans mellan animalieproduktion och växtodling genom att 
säkerställa att kreatursbesättningen per gård inte överstiger basarealen med permanent 
betesmark eller permanent gräsmark för foder när det gäller till exempel idisslare. På detta 
sätt begränsas strukturell överproduktion och miljöförstöring genom övergödning samtidigt 
som klimatpåverkan minskas.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Övervakning

Som en del av kontrollen av huruvida 
politiken är konsekvent för utveckling, så 
som beskrivs i artikel 119a, ska 
medlemsstaterna och kommissionen 
övervaka det kopplade inkomststöd som 
beviljas. Om negativa effekter konstateras 
ska det kopplade stödet för sektorn i fråga 
avbrytas eller minskas på lämpligt sätt för 
att uppfylla ovannämnda villkor. 
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I de fall där det kopplade inkomststödet 
har en negativ inverkan på utvecklingen 
inom den lokala jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn ska kommissionen ges 
befogenhet att inleda dialoger med sina 
samarbetspartner i utvecklingsländerna i 
syfte att vidta korrigerande åtgärder 
(också inom ramen för EU:s 
handelspolitik) för att mildra de negativa 
effekterna. 
Vid behov ska kommissionen ges 
befogenhet att i enlighet med artikel 138 
anta delegerade akter som kompletterar 
denna förordning med åtgärder som ska 
vidtas av medlemsstaterna vid beviljande 
av kopplat inkomststöd i syfte att 
undanröja de negativa effekterna på 
utvecklingen inom den jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn i partnerländerna. 

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det grödspecifika stödet för bomull 
ska beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. Arealen ska vara stödberättigande 
endast om den ligger på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt för 
bomullsproduktion, om arealen har besåtts 
med sorter som är godkända av 
medlemsstaten och bomullen har skördats 
under normala odlingsbetingelser.

1. Det grödspecifika stödet för bomull 
ska beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. Arealen ska vara stödberättigande 
endast om den ligger på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt för 
bomullsproduktion, om arealen har besåtts 
med sorter som är godkända av 
medlemsstaten och bomullen har skördats 
under normala odlingsbetingelser. 
Monokulturer med bomull ska inte 
beviljas stöd.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Sektorn för baljväxter.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

(f) De övriga sektorer som avses i 
artikel 1.2 a–h, k, m, o, p, r, s och w i 
förordning (EU) nr 1308/2013.

Motivering

Leden q) griskött och t) fjäderfäkött, som aldrig har subventionerats inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och används för system med intensiv eller koncentrerad 
utfodring, tas bort från listan.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 Artikel 42

Mål inom sektorn för frukt och grönsaker Mål inom sektorn för frukt och grönsaker

Följande mål ska eftersträvas inom sektorn 
för frukt och grönsaker:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska följande mål eftersträvas inom sektorn 
för frukt och grönsaker:

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 

(b) Koncentration av utbudet och 
utsläppande av produkterna från sektorn 
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för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c. 

för frukt och grönsaker på marknaden, 
bland annat genom direktmarknadsföring; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a och c. 

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f. 

(d) Utveckla, genomföra och främja 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark, luft, biologisk mångfald och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f. 

(e) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar enligt 
artikel 6.1 d. 

(e) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar enligt 
artikel 6.1 d. 

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde, mångfald och kvalitet, bland annat 
genom att förbättra produktkvaliteten och 
utveckla produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
c.

(g) Främja och marknadsföra produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
c.

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i.

(h) Öka konsumtionen av produkter 
inom sektorn för frukt och grönsaker, i 
färsk eller bearbetad form; dessa mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6 i.

(i) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att undvika samt hantera 
kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

(i) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att undvika samt hantera 
kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.
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Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 Artikel 43

Interventionstyper inom sektorn för frukt 
och grönsaker

Interventionstyper inom sektorn för frukt 
och grönsaker

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 42 a–h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 42 a–h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja tre eller flera av 
följande interventionstyper:

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering.

(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar, särskilt med fokus 
på vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar, 
avfallsreducering och 
produktionsövervakning.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(b) Forskning och experimentell 
produktion, särskilt med fokus på 
vattenbesparing, energibesparing, 
ekologiska förpackningar och 
avfallsreducering, motståndskraft mot 
skadegörare, begränsning av risker och 
effekter från användning av 
bekämpningsmedel, förhindrande av 
skador som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden och främjad användning 
av frukt- och grönsakssorter som är 
anpassade till förändrade 
klimatförhållanden.

(c) Ekologisk produktion. (c) Ekologisk produktion.

(d) Integrerad produktion. (d) Integrerad produktion, där man 
främjar, utvecklar och använder 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark och andra naturresurser, 
samtidigt som beroendet av kemikalier 
minskas.
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(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

(e) Åtgärder för att bevara mark och 
öka markens kolinnehåll.

(f) Åtgärder för att skapa och bevara 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden eller bevarar landskapet, bl.a. 
genom att bevara historiska inslag.

(f) Åtgärder för att skapa och bevara 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden eller bevarar landskapet, bl.a. 
genom att bevara historiska inslag.

(g) Åtgärder för att spara energi, öka 
energieffektiviteten och öka användningen 
av förnybar energi.

(g) Åtgärder för att spara energi, öka 
energieffektiviteten och öka användningen 
av förnybar energi.

(h) Åtgärder för att öka 
motståndskraften mot skadegörare.

(h) Åtgärder för att öka hållbara 
grödors motståndskraft mot skadegörare 
genom att främja principen om integrerat 
växtskydd.

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

(i) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

(j) Åtgärder för att minska 
avfallsproduktionen och öka 
avfallshanteringen.

(j) Åtgärder för att minska 
avfallsproduktionen och öka 
avfallshanteringen.

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker.

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker.

(l) Åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar, för anpassning till 
klimatförändringar och för att öka 
användningen av förnybar energi.

(l) Åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar, för anpassning till 
klimatförändringar och för att öka 
användningen av förnybar energi.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker och till information om 
hälsofördelarna med konsumtion av frukt 
och grönsaker.

(n) Främjande åtgärder och 
kommunikation, inbegripet åtgärder och 
verksamhet som syftar till diversifiering 
och konsolidering av marknaderna för frukt 
och grönsaker och till information om 
hälsofördelarna med konsumtion av frukt 
och grönsaker.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringar.

(o) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på 
bibehållen och ökad produktkvalitet, 
förbättrade marknadsvillkor, agroekologi, 
hållbara metoder för 
skadedjursbekämpning, hållbar användning 
av bekämpningsmedel samt anpassning till 
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och begränsning av klimatförändringar.

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
bidragande till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna.

(p) Utbildning och utbyte av bästa 
praxis, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning som 
minskar kemikalieberoendet, hållbar 
användning av bekämpningsmedel samt 
bidragande till anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna.

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 42 i ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 42 i ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer och av 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(c) Återplantering av fruktträdgårdar 
om detta är nödvändigt efter obligatorisk 
röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl 
på uppmaning av medlemsstatens behöriga 
myndighet.

(c) Återplantering av fruktträdgårdar 
om detta är nödvändigt efter obligatorisk 
röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl 
på uppmaning av medlemsstatens behöriga 
myndighet.

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

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

(e) Grön skörd som innebär skörd i ett 
visst område av samtliga omogna och 
oavsättbara produkter som inte har skadats 
redan före den gröna skörden, vare sig på 
grund av väderförhållanden eller sjukdom 
eller på annat sätt.

(e) Grön skörd som innebär skörd i ett 
visst område av samtliga omogna och 
oavsättbara produkter som inte har skadats 
redan före den gröna skörden, vare sig på 
grund av väderförhållanden eller sjukdom 
eller på annat sätt.

(f) Obärgad skörd av frukt och 
grönsaker som innebär avbrytande av 
pågående produktionscykel i det berörda 
området, om produkten är välutvecklad och 
av sund, god och marknadsmässig kvalitet, 
undantaget produkter som förstörts genom 
väderförhållanden eller sjukdom.

(f) Obärgad skörd av frukt och 
grönsaker som innebär avbrytande av 
pågående produktionscykel i det berörda 
området, om produkten är välutvecklad och 
av sund, god och marknadsmässig kvalitet, 
undantaget produkter som förstörts genom 
väderförhållanden eller sjukdom.

(g) Skördeförsäkring som bidrar till att (g) Skördeförsäkring som bidrar till att 
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trygga producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

trygga producenternas intäkter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp, 
samtidigt som det säkerställs att 
stödmottagarna vidtar nödvändiga 
riskförebyggande åtgärder.

(h) Handledning till andra 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 eller till enskilda producenter.

(h) Handledning till andra 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 eller till enskilda producenter.

(i) Genomförande och förvaltning av 
tredjeländers växtskyddsprotokoll på 
unionens territorium för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i) Förhandling, genomförande och 
förvaltning av tredjeländers 
växtskyddsprotokoll på unionens 
territorium för att underlätta tillträdet till 
tredjelandsmarknader.

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(j) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning och 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

(k) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt med avseende på hållbara 
metoder för skadedjursbekämpning, 
genomförande av integrerat växtskydd 
och hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera 
interventionerna som svarar mot de 
interventionstyper som valts i enlighet med 
punkt 1 och 2.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera 
interventionerna som svarar mot de 
interventionstyper som valts i enlighet med 
punkt 1 och 2.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva minst ett 
av de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
inom biodlingssektorn.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 inom 
biodlingssektorn.
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Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 Artikel 49

Interventionstyper inom biodlingssektorn 
och ekonomiskt stöd från unionen

Interventionstyper inom biodlingssektorn 
och ekonomiskt stöd från unionen

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för varje mål i artikel 
6.1 välja en eller flera av följande 
interventionstyper inom biodlingssektorn:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för varje mål i artikel 
6.1 välja en eller flera av följande 
interventionstyper inom biodlingssektorn:

(a) Tekniskt bistånd till biodlare och 
biodlarorganisationer.

(a) Tekniskt bistånd till biodlare och 
biodlarorganisationer.

(b) Åtgärder för bekämpning av 
angrepp på bibestånd och sjukdomar som 
drabbar bibestånd, särskilt varroasjukan.

(b) Åtgärder för bekämpning av 
angrepp på bibestånd och sjukdomar som 
drabbar bibestånd, särskilt varroasjukan.

(c) Åtgärder för rationalisering vid 
flyttning av bisamhällen.

(c) Åtgärder för rationalisering vid 
flyttning av bisamhällen.

(d) Åtgärder till stöd för laboratorier 
som utför analyser av biodlingsprodukter.

(d) Åtgärder till stöd för laboratorier 
som utför analyser av biodlingsprodukter.

(e) Utökning av bibestånden i unionen. (e) Utökning av bibestånden i unionen.

(f) Samarbete med specialiserade 
organ för genomförandet av 
forskningsprogram om biodling och 
biodlingsprodukter.

(f) Samarbete med specialiserade 
organ för genomförandet av 
forskningsprogram om biodling och 
biodlingsprodukter.

(g) Marknadsövervakningsåtgärder. (g) Marknadsövervakningsåtgärder.

(h) Åtgärder för att höja 
produktkvaliteten.

(h) Åtgärder för att höja 
produktkvaliteten.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera sina val av 
särskilda mål och interventionstyper. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera sina val av 
särskilda mål och interventionstyper. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange den finansiering 

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange den finansiering 
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som tillhandahålls av dem för de 
interventionstyper som valts i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

som tillhandahålls av dem för de 
interventionstyper som valts i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

4. Det ekonomiska stödet från 
unionen till de interventioner som avses i 
punkt 2 ska utgöra högst 50 % av 
utgifterna. Den återstående delen av 
utgifterna ska bäras av medlemsstaterna.

4. Det ekonomiska stödet från 
unionen till de interventioner som avses i 
punkt 2 ska utgöra högst 50 % av 
utgifterna. Den återstående delen av 
utgifterna ska bäras av medlemsstaterna.

5. Medlemsstaterna ska vid 
utarbetandet av sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
rådgöra med företrädare för organisationer 
inom biodlingssektorn.

5. Medlemsstaterna ska vid 
utarbetandet av sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
rådgöra med företrädare för organisationer 
inom biodlingssektorn.

6. Medlemsstaterna ska varje år 
meddela kommissionen om antalet bikupor 
i deras territorium.

6. Medlemsstaterna ska varje år 
meddela kommissionen om antalet bikupor 
i deras territorium.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 Artikel 51

Mål inom vinsektorn Mål inom vinsektorn

Medlemsstaterna ska eftersträva ett eller 
flera av följande mål inom vinsektorn:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva följande 
mål a och ia och ett eller flera av de 
följande målen b–i inom vinsektorn:

(a) Förbättra konkurrenskraften hos 
unionens vinproducenter, inbegripet att 
bidra till förbättring av hållbara 
produktionssystem och minskning av 
miljöpåverkan från unionens vinsektor; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b–f och h.

(a) Förbättra konkurrenskraften hos 
unionens vinproducenter, inbegripet att 
bidra till förbättring av hållbara 
produktionssystem och minskning av 
miljöpåverkan från unionens vinsektor; 
detta omfattar genomförande av 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön, miljövänliga odlings- och 
produktionsmetoder, hållbart nyttjande av 
naturresurser, samtidigt som beroendet av 
bekämpningsmedel minskas. dessa mål rör 
de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b–f 
och h.
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(b) Förbättra resultaten hos unionens 
vinföretag och deras anpassning till 
marknadens krav och förbättra deras 
konkurrenskraft avseende produktion och 
saluföring av vinprodukter, inbegripet 
energibesparing, global energieffektivitet 
och hållbara processer; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a–e, g 
och h. 

(b) Förbättra resultaten hos unionens 
vinföretag och deras anpassning till 
marknadens krav och förbättra deras 
långsiktiga konkurrenskraft avseende 
produktion och saluföring av vinprodukter, 
inbegripet energibesparing, global 
energieffektivitet och hållbara processer; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a–e, g och h. 

(c) Bidra till att återupprätta balansen 
mellan tillgång och efterfrågan på unionens 
vinmarknad och därmed förebygga 
marknadskriser; detta mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 a.

(c) Bidra till att återupprätta balansen 
mellan tillgång och efterfrågan på unionens 
vinmarknad och därmed förebygga 
marknadskriser; detta mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 a.

(d) Bidra till att trygga intäkterna för 
unionens vinproducenter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, djur, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp; detta 
mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a. 

(d) Bidra till att trygga intäkterna för 
unionens vinproducenter vid förluster 
förorsakade av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden, djur, 
sjukdomar eller skadedjursangrepp; detta 
mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a. 

(e) Öka säljbarheten och 
konkurrenskraften för unionens 
vinprodukter, särskilt genom att utveckla 
innovativa produkter, processer och 
innovativ teknik och genom att skapa värde 
i något skede av försörjningskedjan, 
inbegripet inslag som avser 
kunskapsöverföring; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c, 
e och i.

(e) Öka säljbarheten och 
konkurrenskraften för unionens 
vinprodukter, särskilt genom att utveckla 
innovativa produkter, processer och 
innovativ teknik och genom att skapa värde 
i något skede av försörjningskedjan, 
inbegripet inslag som avser 
kunskapsöverföring; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c, 
e och i.

(f) Använda biprodukter från 
vinframställning för industriella och 
energirelaterade ändamål för att säkerställa 
vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d och e.

(f) Använda biprodukter och 
restprodukter från vinframställning för 
industriella och energirelaterade ändamål 
för att säkerställa vinkvaliteten och 
samtidigt skydda miljön; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och 
e.

(g) Bidra till att öka konsumenternas 
medvetenhet om ansvarsfull 
vinkonsumtion och om unionens 
kvalitetssystem för vin; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och 
i. 

(g) Bidra till att öka konsumenternas 
medvetenhet om ansvarsfull 
vinkonsumtion; detta mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 b och i.

(h) Öka konkurrenskraften hos 
unionens vinprodukter i tredjeländer; 
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detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b och h.
(i) Bidra till att öka producenternas 
motståndskraft mot konjunkturväxlingar; 
detta mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a.

(i) Bidra till att öka producenternas 
motståndskraft mot konjunkturväxlingar; 
detta mål rör det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a.

(ia) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar; detta 
mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje mål som valts bland 
målen i artikel 51 i ska medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken välja en 
eller flera av följande interventionstyper:

1. För varje mål som valts bland 
målen i artikel 51 i ska medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken välja två 
eller flera av följande interventionstyper:

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Omstrukturering och omställning 
av vinodlingar, inbegripet återplantering av 
vinodlingar om detta är nödvändigt efter 
obligatorisk röjning av hälsoskäl eller 
växtskyddsskäl på uppmaning av 
medlemsstatens behöriga myndighet, men 
undantaget normal förnyelse av uttjänta 
vinodlingar som innebär återplantering av 
samma skifte med samma druvsort enligt 
samma vinodlingsmetod.

(a) Omstrukturering och omställning 
av vinodlingar, inbegripet ökad genetisk 
mångfald inom vinodlingen, strukturell 
mångfald och biologisk mångfald utöver 
jordbruksgrödor för att motverka 
monokulturlanskap, markvårdande 
insatser såsom vegetationstäcke och 
bekämpningsmedelsfri ogräsbekämpning, 
återplantering av vinodlingar om detta är 
nödvändigt efter obligatorisk röjning av 
hälsoskäl eller växtskyddsskäl på 
uppmaning av medlemsstatens behöriga 
myndighet eller efter frivillig röjning för 
plantering av skäl som rör anpassning till 
klimatförändringarna, men undantaget 
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normal förnyelse av uttjänta vinodlingar 
som innebär återplantering av samma skifte 
med samma druvsort enligt samma 
vinodlingsmetod.

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att införa möjligheten att finansiera frivillig röjning 
för återplantering med anledning av anpassning till klimatförändringarna vid 
omstrukturering av vinodlingar.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skördeförsäkring mot förluster 
förorsakade av ogynnsamma 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

(d) Skördeförsäkring mot förluster 
förorsakade av ogynnsamma 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp. Inga försäkringar ska 
ges om inte producenterna aktivt vidtar 
åtgärder för att minska sådana risker.

Motivering

Riskhantering/försäkringar får inte leda till att ansvarslösa föråldrade jordbruksmetoder 
lever kvar, då detta skulle vara ett oerhört slöseri med de krympande resurserna i fonderna 
för landsbygdsutveckling. Klimatförändringarna och extrema väderförhållanden i deras spår 
är ett faktum sedan ett årtionde tillbaka, och planering utifrån denna eventualitet bör 
uppmuntras inom en framåtblickande och finansiellt effektiv/resurseffektiv politik. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör i stället stödja jordbrukarnas anpassning till 
klimatförändringarna och andra effekter genom medel från andra landsbygdsutvecklings- och 
miljöprogram.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Informationsåtgärder som utförs i 
medlemsstaterna avseende unionens vin 
och som uppmuntrar till ansvarsfull 

utgår
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vinkonsumtion eller främjar unionens 
kvalitetssystem för skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning.

Motivering

Alternativet att finansiera vinfrämjande åtgärder både på den inre marknaden och i 
tredjeländer bör avslutas i syfte att fasa ut subventioner som inte är kompatibla med en god 
hälsa och säkerställa en effektiv användning av offentliga medel samt genomföra principen 
om en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Främjande åtgärder som utförs i 
tredjeländer och som utgörs av en eller 
flera av följande saker:

utgår

(i) PR, säljfrämjande åtgärder eller 
reklam, som särskilt betonar fördelarna 
med den höga standarden hos 
unionsprodukterna, särskilt när det gäller 
kvalitet, livsmedelssäkerhet eller miljö.
(ii) Deltagande i stora internationella 
evenemang, varumässor eller 
utställningar.
(iii) Informationskampanjer, särskilt 
om unionens kvalitetssystem avseende 
skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning och ekologisk 
produktion.
(iv) Undersökningar om nya 
marknader som är nödvändiga för att 
utöka avsättningsmöjligheterna.
(v) Utvärderingsstudier av resultaten 
av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna.
(vi) Utarbetande av tekniska 
dokument, inbegripet 
laboratorieprovningar och 
laboratoriebedömningar, avseende 
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oenologiska metoder, fytosanitära och 
hygieniska regler samt andra 
tredjelandskrav för import av produkter 
inom vinsektorn för att underlätta 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

Motivering

I ett läge då stödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken skärs ned bör inte 
marknadsföring i tredjeländer subventioneras. Att champagnemärken, även märken som ägs 
av stora multinationella företag som inte behöver pengarna, hör till dem som får mest stöd 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken i Frankrike genom EU-subventionering av deras 
reklamkampanjer har väckt stark kritik. Vi måste sätta stopp för detta och sluta att finansiera 
reklamkampanjer.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Åtgärder för att förbättra 
vattenanvändningen och 
vattenförvaltningen, inbegripet 
vattenbesparing och dränering.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) Ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ic) Andra åtgärder, inbegripet 
åtgärder för att
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(i) bevara mark och öka markens 
kolinnehåll,
(ii) skapa eller bevara livsmiljöer som 
gynnar den biologiska mångfalden eller 
bevarar naturområden, bl.a. genom att 
bevara historiska inslag,
(iii) förbättra motståndskraften mot 
skadegörare och vinstockssjukdomar,
(iv) minska uppkomsten av avfall och 
förbättra avfallshanteringen.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska stödet från 
unionen för den skördeförsäkring som 
avses i artikel 52.1 d får inte överstiga 
följande gränser:

4. Det ekonomiska stödet från 
unionen för den skördeförsäkring som 
avses i artikel 52.1 d ska endast utbetalas 
för producenter som vidtar åtgärder som 
aktivt minskar eller eliminerar risker 
(t.ex. markskydd, djupare matjord och 
ökad strukturell, biologisk och genetisk 
mångfald i odlingslandskapet), och får 
inte överstiga följande gränser:

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) förluster enligt led a och förluster 
som uppstått till följd av ogynnsamma 
väderförhållanden,

(i) oundvikliga förluster enligt led a 
och förluster som uppstått till följd av 
ogynnsamma väderförhållanden,

Motivering

Riskhantering/försäkringar får inte leda till att ansvarslösa föråldrade jordbruksmetoder 
lever kvar, då detta skulle vara ett oerhört slöseri med de krympande resurserna i fonderna 
för landsbygdsutveckling. Klimatförändringarna och extrema väderförhållanden i deras spår 
är ett faktum sedan ett årtionde tillbaka, och planering utifrån denna eventualitet bör 
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uppmuntras inom en framåtblickande och finansiellt effektiv/resurseffektiv politik. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör i stället stödja jordbrukarnas anpassning till 
klimatförändringarna och andra effekter genom medel från andra landsbygdsutvecklings- och 
miljöprogram.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) förluster som uppstått till följd av 
djur- eller växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

(ii) oundvikliga förluster som uppstått 
till följd av djur- eller växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det ekonomiska stödet från 
unionen för de informationsåtgärder och 
främjande åtgärder som avses i artikel 52.1 
g och h får inte överskrida 50 % av de 
stödberättigande utgifterna.

6. Det ekonomiska stödet från 
unionen för de informationsåtgärder och 
främjande åtgärder som avses i artikel 52.1 
g och h får inte överskrida 20 % av de 
stödberättigande utgifterna.

Motivering

I ett läge där finansieringen från den gemensamma jordbrukspolitiken minskar hör 
champagnemärken, även märken som ägs av stora multinationella företag som inte behöver 
pengarna, till dem som får mest stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken i Frankrike 
eftersom de mottar EU-subventionering av sina reklamkampanjer. Detta är inte acceptabelt 
och därför måste EU-finansieringen av denna åtgärd minska så att finansieringen kan gå till 
sådant som verkligen behöver den.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De berörda medlemsstaterna ska i 4. De berörda medlemsstaterna ska i 
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sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställa 
en minsta procentandel av utgifter för 
åtgärder som syftar till skydd av miljön, 
anpassning till klimatförändringar, 
förbättrad hållbarhet i produktionssystem 
och produktionsprocesser, minskad 
miljöpåverkan från unionens vinsektor, 
energibesparingar och förbättrad global 
energieffektivitet inom vinsektorn.

sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställa 
en minsta andel på 20 % av utgifter för 
åtgärder som syftar till skydd av miljön, 
anpassning till klimatförändringar, 
förbättrad hållbarhet i produktionssystem 
och produktionsprocesser, minskad 
miljöpåverkan från unionens vinsektor, 
energibesparingar och förbättrad global 
energieffektivitet inom vinsektorn.

Motivering

Denna procentandel, som avser angivna miljö- och klimatåtgärder, är densamma som för 
interventioner för frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att det totala årliga belopp som en slutlig 
stödmottagare erhåller när det gäller 
interventioner inom vinsektorn inte 
överstiger 200 000 euro.

Motivering

Flera champagnemärken som ägs av samma multinationella företag har fått flera miljoner 
euro under den nuvarande programperioden, vilket har väckt stor ilska i Frankrike. Tydliga 
gränser bör fastställas.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Stöd ska beviljas på villkor att 
kraven för miljö och biologisk mångfald 
går längre än miniminormerna, särskilt 
när det gäller att bevara landskapselement 
och genomföra förvaltningsmetoder som 
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gynnar biologisk mångfald.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera en eller flera av de 
interventionstyper som anges i artikel 60 i 
syfte att uppnå de mål i punkt 1 som valts. 
Den ska definiera interventionerna för de 
valda interventionstyperna. Den 
medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i 
sin strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera valet av mål, 
interventionstyper och interventioner för 
uppnåendet av de målen.

2. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
definiera två eller flera av de 
interventionstyper som anges i artikel 60 i 
syfte att uppnå de mål i punkt 1 som valts. 
Den ska definiera interventionerna för de 
valda interventionstyperna. Den 
medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i 
sin strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera valet av mål, 
interventionstyper och interventioner för 
uppnåendet av de målen.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 Artikel 56

Mål inom sektorn för olivolja och 
bordsoliver

Mål inom sektorn för olivolja och 
bordsoliver

De medlemsstater som anges i artikel 82.4 
ska eftersträva ett eller flera av följande 
mål inom sektorn för olivolja och 
bordsoliver:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska de medlemsstater som anges i artikel 
82.4 eftersträva följande mål c och får 
eftersträva ett eller flera av följande mål 
inom sektorn för olivolja och bordsoliver:

(a) Stärka organisationen och 
förvaltningen inom produktion av olivolja 
och bordsoliver; detta mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 a och b.

(a) Stärka organisationen och 
förvaltningen inom produktion av olivolja 
och bordsoliver; detta mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 a och b.

(b) Förbättra konkurrenskraften hos 
sektorn för olivolja och bordsoliver på 

(b) Förbättra konkurrenskraften hos 
sektorn för olivolja och bordsoliver på 
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medellång och lång sikt, särskilt genom 
modernisering; detta mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 c.

medellång och lång sikt, särskilt genom 
modernisering; detta mål rör det särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 c.

(c) Minska miljöpåverkan från och 
bidra till klimatåtgärder genom olivodling; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d och e. 

(c) Minska miljöpåverkan från och 
bidra till klimatåtgärder samt begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar 
genom olivodling, inbegripet genom att 
främja blandodlingslandskap och 
förbättra markvården; detta mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och 
e och f.

(d) Förbättra kvaliteten på olivolja och 
bordsoliver; detta mål rör det särskilda mål 
som anges i artikel 6.1 f.

(d) Förbättra kvaliteten på olivolja och 
bordsoliver; detta mål rör det särskilda mål 
som anges i artikel 6.1 f.

(e) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, och 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

(e) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
systemstrategier för 
skadedjursbekämpning, integrerat 
växtskydd, bevarande och återställande av 
den biologiska mångfalden, 
agroekosystemens motståndskraft, 
innovativa metoder som stärker ekonomisk 
konkurrenskraft och marknadsutveckling; 
detta mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, c och i.

(f) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att förbättra 
motståndskraften mot skadegörare samt 
undvika och hantera kriser på marknaderna 
för olivolja och bordsoliver; detta mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6.1 h.

(f) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att förbättra 
motståndskraften mot skadegörare samt 
undvika och hantera kriser på marknaderna 
för olivolja och bordsoliver; detta mål rör 
det särskilda mål som anges i artikel 6.1 h.

(fa) Skydd och ökning av den 
biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänster, inbegripet markens 
bindningsförmåga.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.4 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken välja 

1. Den medlemsstat som anges i 
artikel 82.4 ska i sin strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken välja 
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en eller flera av de interventionstyper som 
anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål 
som anges i artikel 56. Medlemsstaterna 
ska definiera interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

två eller flera av de interventionstyper som 
anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål 
som anges i artikel 56. Medlemsstaterna 
ska definiera interventionerna för de valda 
interventionstyperna.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 58a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 6a
SEKTORN FÖR BALJVÄXTER

Artikel 58a
Mål inom sektorn för baljväxter

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva följande 
mål inom sektorn för baljväxter: 
a) Systemet ska öka den hållbara 
produktionen och konsumtionen av 
baljväxter i unionen, i syfte att öka 
självförsörjningen av livsmedel och 
djurfoder i enlighet med målen i bilaga I. 
b) Baljväxtodling som beviljas detta 
stöd ska omfattas av växelbruk på minst 
fyra år eller av en blandning av arter i 
tillfällig vall på jordbruksmark. Detta ska 
vara förenligt med systemen för klimatet 
och miljön (”miljösystem”) i artikel 28, 
enligt vilka växelbruk på fyra år och mer 
kan belönas. Systemet kan också belöna 
underproduktion eller samodling med 
exempelvis subklöver som inte på annat 
sätt belönas inom ramen för andra 
åtgärder. 
c) Naturbete på betesmarker med stor 
artrikedom eller slåtter av foderängar med 
stor artrikedom på verkligt permanenta 
betesmarker där det växer baljväxter på 
vallen får också subventioneras, under 
förutsättning att ny plöjning och nysådd 
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(”föryngring”) inte sker. 
d) Monokultur eller kontinuerlig 
odling av baljväxter ska inte få detta stöd. 
e) Beroendet av koncentrerad 
foderblandning innehållande soja, 
särskilt importerad soja från mark som 
nyligen har avskogats eller omvandlats, 
ska minskas i enlighet med mål 15 för 
hållbar utveckling, dvs. unionens löfte om 
noll avskogning och befintliga åtaganden 
från privata företag om noll avskogning. 
f) Näringsämnens kretslopp ska 
slutas och kopplas till lokala och 
regionala avrinningsområden i enlighet 
med direktiv 2000/60/EG. 
g) De lokala och regionala 
marknaderna för livsmedel och djurfoder 
och lokalt anpassade insatssnåla 
frövarianter ska stärkas. 
De åtgärder som finansieras i denna 
sektor ska vara förenliga med unionens 
åtaganden och lagstiftning på klimat- och 
miljöområdet och får inte orsaka direkta 
eller indirekta ändringar av 
markanvändningen, och de ska ha en 
genuint positiv inverkan på de globala 
utsläppen av växthusgaser i enlighet med 
Globiom. 

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 58b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 58b
Interventionstyper

När det gäller de mål som avses i artikel 
58a ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper: 
a) Investeringar i materiella och 
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immateriella tillgångar. Forskning och 
experimentell produktion samt andra 
åtgärder, inbegripet åtgärder för 
i) markvård, inbegripet verklig och 
påvisad ökning av markens kolinnehåll 
utan systemiskt beroende av 
bekämpningsmedel, 
ii) effektivare vattenanvändning och 
vattenförvaltning, även vattenbesparing, 
iii) främjad användning av sorter och 
förvaltningsmetoder som är anpassade till 
förändrade klimatförhållanden, 
iv) bättre förvaltningsmetoder för att 
öka grödornas motståndskraft mot 
skadegörare och minska mottagligheten 
för skadegörare, 
v) minskad användning av och 
minskat beroende av bekämpningsmedel, 
vi) skapande och bevarande av 
livsmiljöer inom jordbruket som gynnar 
den biologiska mångfalden utan 
användning av bekämpningsmedel. 
b) Rådgivningstjänster och tekniskt 
bistånd, särskilt när det gäller anpassning 
till och begränsning av 
klimatförändringar men också 
jordbrukarens val av den lämpligaste 
växtföljden. 
c) Utbildningsåtgärder, inbegripet 
handledning och utbyte av bästa praxis. 
d) Ekologisk produktion och 
ekologiska metoder. 
e) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller 
transporter och lagring av produkter. 

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 59
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59 Artikel 59

Mål inom övriga sektorer Mål inom övriga sektorer

Medlemsstaterna ska eftersträva ett eller 
flera av följande mål inom de övriga 
sektorer som avses i artikel 39 f:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5 och 6 om övergripande mål 
ska medlemsstaterna eftersträva följande 
mål d och e och får eftersträva ett eller 
flera av övriga följande mål inom de övriga 
sektorer som avses i artikel 39 f:

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet och kvantitet, optimera 
produktionskostnaderna och avkastningen 
på investeringar samt stabilisera 
producentpriserna; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c 
och i.

(a) Planera produktionen, anpassa 
produktionen till efterfrågan, särskilt vad 
gäller kvalitet, mångfald och kvantitet, 
optimera produktionskostnaderna och 
avkastningen på investeringar samt 
stabilisera producentpriserna; dessa mål rör 
de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, 
b, c och i.

(b) Främja koncentrationen av utbudet 
och utsläppandet av de berörda 
produkterna på marknaden; dessa mål rör 
de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a 
och c.

(b) Främja koncentrationen av utbudet 
och utsläppandet av de berörda 
produkterna på marknaden; dessa mål rör 
de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a 
och c.

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
motståndskraft mot skadegörare, samt 
innovativa metoder och produktionsteknik 
som stärker ekonomisk konkurrenskraft 
och marknadsutveckling; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, c 
och i.

(c) Forskning om och utveckling av 
hållbara produktionsmetoder, inbegripet 
trädjordbruk, motståndskraft mot 
skadegörare, markvård inbegripet 
vegetationstäcke liksom innovativa 
metoder och produktionsteknik som stärker 
långsiktig ekonomisk konkurrenskraft och 
marknadsutveckling; dessa mål rör de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, c 
och i.

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; 
miljövänliga odlingsmetoder, 
produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är 
motståndskraftiga mot skadegörare; 
miljövänlig användning och hantering av 
biprodukter och avfall samt hållbart 
nyttjande av naturresurser för att särskilt 
skydda vatten, mark och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; 
odlingsmetoder, produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är miljövänliga 
och motståndskraftiga mot skadegörare 
och sjukdomar (inbegripet uppmuntran 
av integrerat växtskydd); åtgärder för att 
förbättra biosäkerheten och 
motståndskraften mot djursjukdomar 
samtidigt som antibiotikaanvändningen 
minskar; miljövänlig användning och 
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mål som anges i artikel 6.1 e och f. hantering av biprodukter och avfall samt 
återställande och hållbart nyttjande av 
naturresurser för att särskilt skydda vatten, 
mark och andra naturresurser; 
utsläppsminskning och energieffektivitet; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 e och f. 

(e) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar enligt 
artikel 6.1 d.

(e) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar enligt 
artikel 6.1 d.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(f) Främja produkters kommersiella 
värde och kvalitet, bland annat genom att 
förbättra produktkvaliteten och utveckla 
produkter som har skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning eller som omfattas 
av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål 
rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 
b.

(g) Främja och marknadsföra 
produkter inom en eller flera av de 
sektorer som avses i artikel 40 f; dessa 
mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 b och c.
(h) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att undvika samt hantera 
kriser på marknaderna inom en eller flera 
av de sektorer som avses i artikel 39 f; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

(h) Krisförebyggande och krishantering 
som syftar till att undvika samt hantera 
kriser på marknaderna inom en eller flera 
av de sektorer som avses i artikel 39 f; 
dessa mål rör de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 a, b och c.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 Artikel 60

Interventionstyper Interventionstyper

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

1. När det gäller de mål som anges i 
artikel 59 a–g ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja två eller flera av 
följande interventionstyper:
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(a) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Forskning och 
experimentell produktion samt andra 
åtgärder, inbegripet åtgärder för

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

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

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

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

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

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

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

(iv) ökade energibesparingar och ökad 
energieffektivitet,

(iv) ökade energibesparingar och ökad 
energieffektivitet,

(v) ekologiska förpackningar, (v) minskat avfall genom färre 
förpackningar och ekologiska 
förpackningar,

(vi) djurhälsa och djurskydd, (vi) djurhälsa och djurskydd, inbegripet 
hållbar hantering och förebyggande av 
tropiska och zoonotiska sjukdomar,

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

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

(viii) ökad motståndskraft mot 
skadegörare,

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

(ix) minskade risker och effekter från 
användning av bekämpningsmedel,

(ix) klart minskad användning av 
bekämpningsmedel,

(ixa) ökad motståndskraft mot 
djursjukdomar och minskad 
antibiotikaanvändning,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(g) Genomförande av unionens och 
medlemsstaternas kvalitetssystem.

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

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

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 59 h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

2. När det gäller det mål som anges i 
artikel 59 h ska medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja en eller flera av 
följande interventionstyper:

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(a) Inrättande av och/eller påfyllning 
av medel i gemensamma fonder av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(b) Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar för en effektivare 
förvaltning av de volymer som släpps ut på 
marknaden.

(c) Gemensam lagring av produkter 
som producerats av 
producentorganisationen eller av 

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

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

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

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

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

(f) Grön skörd som innebär skörd i ett 
visst område av samtliga omogna och 
oavsättbara produkter som inte har skadats 
redan före den gröna skörden, vare sig på 
grund av väderförhållanden eller sjukdom 
eller på annat sätt.

(f) Grön skörd som innebär skörd i ett 
visst område av samtliga omogna och 
oavsättbara produkter som inte har skadats 
redan före den gröna skörden, vare sig på 
grund av väderförhållanden eller sjukdom 
eller på annat sätt.

(g) Obärgad skörd som innebär 
avbrytande av pågående produktionscykel i 
det berörda området, om produkten är 
välutvecklad och av sund, god och 
marknadsmässig kvalitet, undantaget 
produkter som förstörts genom 
väderförhållanden eller sjukdom.

(g) Obärgad skörd som innebär 
avbrytande av pågående produktionscykel i 
det berörda området, om produkten är 
välutvecklad och av sund, god och 
marknadsmässig kvalitet, undantaget 
produkter som förstörts genom 
väderförhållanden eller sjukdom.

(h) Skörde- och produktionsförsäkring 
som bidrar till att trygga producenternas 
intäkter vid förluster förorsakade av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden, sjukdomar eller 
skadedjursangrepp, samtidigt som det 
säkerställs att stödmottagarna vidtar 
nödvändiga riskförebyggande åtgärder.

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

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

3. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken välja inom vilka 
sektorer de genomför de interventionstyper 
som anges i denna artikel. För varje sektor 
ska de välja ett eller flera av de mål som 
anges i artikel 59 och de interventionstyper 
som anges i punkt 1 och 2 i denna artikel. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna. Medlemsstaterna ska 
motivera sina val av sektorer, mål, 
interventionstyper och interventioner.
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 64 Artikel 64

Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden 
och andra förvaltningsåtaganden.

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

(b) Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

(b) Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

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

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

(d) Investeringar. (d) Investeringar.

(e) Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag.

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

(f) Riskhanteringsverktyg. (f) Riskhanteringsverktyg.

(g) Samarbete. (g) Samarbete.

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

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65 Artikel 65

Miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden

Miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden med gynnsam 

inverkan på miljön
1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden i enlighet med 

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden med gynnsam 
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de villkor som anges i denna artikel och 
som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

inverkan på miljön i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska innefatta 
åtaganden om miljö- och klimatvänligt 
jordbruk i sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska innefatta 
åtaganden om miljö- och klimatvänligt 
jordbruk i sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 6.1 d, e och f. I enlighet med 
artikel 86.2 andra stycket ska minst 40 % 
av Ejflu-medlen reserveras för dessa 
åtaganden.

3. Medlemsstaterna får göra stöd 
enligt denna interventionstyp tillgängligt 
inom sina respektive territorier.

3. Medlemsstaterna får göra stöd 
enligt denna interventionstyp tillgängligt 
inom sina respektive territorier.

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd till jordbrukare och andra 
stödmottagare som frivilligt gör 
förvaltningsåtaganden som anses vara 
gynnsamma när det gäller att uppnå de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1.

4. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd till jordbrukare eller grupper av 
jordbrukare och andra stödmottagare som 
frivilligt gör förvaltningsåtaganden som 
anses vara gynnsamma för och inriktade 
på att uppnå de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 d, e och f eller som ökar 
djurskyddet. 

5. Enligt denna interventionstyp ska 
medlemsstaterna endast tillhandahålla stöd 
som täcker åtaganden som

5. Enligt denna interventionstyp, för 
jordbruksområden, ska medlemsstaterna 
endast tillhandahålla stöd som täcker 
åtaganden som inte leder till 
dubbelfinansiering för vilken stöd beviljas 
enligt denna förordning och som

(a) går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning,

(a) går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskrav och normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning,

(b) går utöver de tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurhälsa och andra bindande krav som 
fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

(b) går utöver de tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel, 
djurhälsa och andra bindande krav som 
fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

(c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i enlighet 
med artikel 4.1 a i denna förordning,

(c) går utöver de villkor som fastställts 
för underhåll av jordbruksarealer i enlighet 
med artikel 4.1 a i denna förordning,

(d) skiljer sig från åtaganden för vilka 
stöd beviljas enligt artikel 28.

(d) skiljer sig från eller kompletterar 
åtaganden för vilka stöd beviljas enligt 
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artikel 28.

6. Medlemsstaterna ska kompensera 
stödmottagarna för de kostnader och 
inkomstbortfall som de gjorda åtagandena 
har gett upphov till. Vid behov får de även 
täcka transaktionskostnader. I 
vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna bevilja stöd som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 
enhet. Stöden ska beviljas årligen.

6. Medlemsstaterna ska kompensera 
stödmottagarna för de kostnader och 
inkomstbortfall som de gjorda åtagandena 
har gett upphov till. Medlemsstaterna får 
öka ersättningen med en extra bonus för 
leverans av kollektiva nyttigheter, som ett 
incitament, baserat på icke-
diskriminerande kriterier och indikatorer 
som inrättats i enlighet med denna 
förordning, för att kunna erbjuda ett 
effektivt incitament för att delta. Vid 
behov får de även täcka 
transaktionskostnader. I vederbörligen 
motiverade fall får medlemsstaterna bevilja 
stöd som ett schablonbelopp eller ett 
engångsstöd per enhet. Stöden ska beviljas 
årligen.

7. Medlemsstaterna får främja och 
stödja gemensamma system och 
resultatbaserat stöd för att uppmuntra 
jordbrukare att få till stånd en väsentlig 
höjning av miljöns kvalitet, i större skala 
och på ett mätbart sätt.

7. Medlemsstaterna får främja och 
stödja gemensamma system och 
resultatbaserat stöd för att uppmuntra 
jordbrukare och grupper av jordbrukare 
att få till stånd en väsentlig höjning av 
miljöns kvalitet, i större skala och på ett 
mätbart sätt.

8. Åtaganden ska göras för en period 
på mellan fem och sju år. Om det är 
nödvändigt för att uppnå eller bibehålla 
vissa eftersträvade miljövinster får dock 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
besluta om en längre period för särskilda 
typer av åtaganden, vilket inbegriper 
möjligheten att bevilja förlängning med ett 
år i taget efter det att den inledande 
perioden har avslutats. I vederbörligen 
motiverade undantagsfall, och för nya 
åtaganden som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den 
inledande perioden, får medlemsstaterna 
fastställa en kortare period i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

8. Åtaganden ska göras för en period 
på mellan fem och sju år. Om det är 
nödvändigt för att uppnå eller bibehålla 
vissa eftersträvade miljövinster får dock 
medlemsstaterna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
besluta om en längre period för särskilda 
typer av åtaganden, vilket inbegriper 
möjligheten att bevilja förlängning med ett 
år i taget efter det att den inledande 
perioden har avslutats. I vederbörligen 
motiverade undantagsfall, och för nya 
åtaganden som följer direkt på de 
åtaganden som utfördes under den 
inledande perioden, får medlemsstaterna 
fastställa en kortare period i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

9. Om stöd enligt denna 
interventionstyp beviljas för åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
åtaganden om att ställa om till eller 

9. Om stöd enligt denna 
interventionstyp beviljas för åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
åtaganden om att ställa om till eller 
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bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) nr 
834/2007 samt tjänster för miljö- och 
klimatvänligt skogsbruk, ska 
medlemsstaterna fastställa ett stöd per 
hektar.

bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) nr 
834/2007, ska medlemsstaterna fastställa 
ett stöd per hektar eller jordbruksföretag.

9a. Stöd för ekologiskt jordbruk som 
beviljas enligt denna artikel ska betalas ut 
till riktiga jordbrukare i enlighet med 
definitionen i artikel 4.1 d.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna interventionstyp har tillgång till 
den kunskap och den information som 
krävs för att genomföra sådana insatser.

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de personer som gör insatser inom ramen 
för denna interventionstyp har tillgång till 
den kunskap och den information som 
krävs för att genomföra sådana insatser.

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna enligt denna artikel är 
samstämmiga med dem som beviljas enligt 
artikel 28.

11. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna enligt denna artikel är 
samstämmiga med dem som beviljas enligt 
artikel 28.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 66 utgår
Naturliga eller andra områdesspecifika 

begränsningar
1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar enligt 
villkoren i denna artikel och som anges 
närmare i deras strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken i 
syfte att bidra till att de särskilda målen i 
artikel 6.1 uppnås.
2. Dessa stöd ska beviljas riktiga 
jordbrukare för de områden som anges i 
enlighet med artikel 32 i förordning (EU) 
nr 1305/2013.
3. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla 
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eller delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer i 
samband med de naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningarna inom 
det berörda området.
4. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 3 ska 
beräknas med beaktande av naturliga 
eller andra områdesspecifika 
begränsningar, i jämförelse med de 
områden som inte påverkas av naturliga 
eller andra områdesspecifika 
begränsningar.
5. Stöd ska beviljas årligen per 
hektar areal.

Motivering

Flyttning till första pelaren (artikel 28a).

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67 Artikel 67

Områdesspecifika nackdelar på grund av 
vissa obligatoriska krav

Områdesspecifika nackdelar på grund av 
vissa obligatoriska krav

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) När det gäller begränsningar som 
följer av direktiven 92/43/EEG och 
2009/147/EG: i förhållande till nackdelar 
som uppstår till följd av krav som går 
utöver de relevanta normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna 
avdelning i denna förordning och de villkor 
som fastställs för bibehållande av 
jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.
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(b) När det gäller begränsningar som 
följer av direktiv 2000/60/EG: i förhållande 
till nackdelar som uppstår till följd av krav 
som går utöver de relevanta föreskrivna 
verksamhetskraven, med undantag för det 
föreskrivna verksamhetskrav 2 som avses i 
bilaga III, de normer för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden som fastställs i 
kapitel I avsnitt 2 i denna avdelning i 
denna förordning och de villkor som 
fastställs för bibehållande av 
jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.

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

6. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
areal.

6. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
areal.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 68 Artikel 68

Investeringar Investeringar

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för investeringar enligt de villkor som 
anges i detta avsnitt och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för investeringar enligt de villkor som 
anges i detta avsnitt och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för 
materiella och/eller immateriella 
investeringar som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6. Stöd till 
skogbrukssektorn ska grundas på en 
skogsförvaltningsplan eller liknande 
instrument.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för 
materiella och/eller immateriella 
investeringar som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6 och som 
påvisbart inte skadar miljön. Stöd till 
skogbrukssektorn ska grundas på en 
skogsförvaltningsplan eller liknande 
instrument.

3. Medlemsstaterna ska fastställa en 
förteckning med icke stödberättigande 
investeringar och kategorier av utgifter, 
inbegripet minst följande:

3. Medlemsstaterna ska fastställa en 
förteckning med icke stödberättigande 
investeringar och kategorier av utgifter, 
inbegripet minst följande:

(a) Köp av 
jordbruksproduktionsrättigheter.

(a) Köp av 
jordbruksproduktionsrättigheter.
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(b) Köp av stödrätter. (b) Köp av stödrätter. 

(c) Köp av mark med undantag för 
markköp i miljöbevarande syfte eller mark 
som köps av unga jordbrukare genom 
användning av finansieringsinstrument.

(c) Köp av mark med undantag för 
markköp i miljöbevarande syfte eller mark 
som köps av unga jordbrukare genom 
användning av finansieringsinstrument.

(d) Köp av djur samt köp av ettåriga 
växter och plantering av dessa i andra 
syften än för att återställa jordbruks- eller 
skogsbrukspotential efter naturkatastrofer 
och andra katastrofer.

(d) Köp av djur samt köp av ettåriga 
växter och plantering av dessa i andra 
syften än för att återställa jordbruks- eller 
skogsbrukspotential efter naturkatastrofer 
och andra katastrofer och för att skydda 
djurbesättningar mot rovdjur samt djur 
som används i stället för maskiner i 
besvärlig terräng för att skydda 
landskapet.

(e) Skuldräntor, förutom avseende 
bidrag som ges i form av räntesubventioner 
eller subventioner av garantiavgifter.

(e) Skuldräntor, förutom avseende 
bidrag som ges i form av räntesubventioner 
eller subventioner av garantiavgifter.

(f) Investeringar i bevattning som inte 
är enhetliga med uppnåendet av god status 
i vattenförekomster såsom anges i artikel 
4.1 i direktiv 2000/60/EG, inbegripet 
utökning av bevattning som påverkar 
vattenförekomster som i förvaltningsplanen 
för det berörda avrinningsdistriktet 
bedömts inte nå god status.

(f) Investeringar i bevattning som inte 
leder till nettominskning av den 
vattenmängd som används för bevattning 
i det avrinningsområdet och som inte är 
enhetliga med uppnåendet av god status i 
vattenförekomster såsom anges i artikel 4.1 
i direktiv 2000/60/EG, inbegripet utökning 
av bevattning som påverkar 
vattenförekomster som i förvaltningsplanen 
för det berörda avrinningsdistriktet 
bedömts inte nå god status.

(g) Investeringar i större infrastruktur 
som inte ingår i lokala 
utvecklingsstrategier. 

(g) Investeringar i större infrastruktur 
som inte ingår i lokala 
utvecklingsstrategier. 

(h) Investeringar i beskogning som inte 
är förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt de principer om hållbar 
skogsförvaltning som utvecklats i de 
europeiska riktlinjerna för beskogning och 
återbeskogning.

(h) Investeringar i beskogning och 
återställande av skog som inte är förenliga 
med klimat- och miljömålen enligt de 
principer om hållbar skogsförvaltning som 
utvecklats i de europeiska riktlinjerna för 
beskogning och återbeskogning.

(ha) Investeringar i verksamheter med 
koncentrerad utfodring och infrastruktur 
som inte stämmer överens med 
djurskyddsrekommendationer och 
principer som finns i rådets direktiv 
98/58/EG.
(hb) Investeringar i bioenergiprodukter 
som inte uppfyller hållbarhetskraven i 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/20011a.

Leden a, b, d och g i första stycket ska inte 
gälla om stöd tillhandahålls genom 
finansieringsinstrument.

Leden a, b, d och g i första stycket ska inte 
gälla om stöd tillhandahålls genom 
finansieringsinstrument.

4. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst 75 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

4. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst 75 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

Den högsta stödnivån kan ökas för följande 
investeringar:

Den högsta stödnivån kan ökas för följande 
investeringar:

(a) Investeringar i beskogning och 
icke-produktiva investeringar som är 
kopplade till de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.

(a) Investeringar i beskogning, 
regenerering av system för trädjordbruk 
och icke-produktiva investeringar som är 
kopplade till de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.

(b) Investeringar i grundläggande 
tjänster i landsbygdsområden.

(b) Investeringar i grundläggande 
tjänster i landsbygdsområden.

(c) Investeringar i återställning av 
jordbruks- eller skogsbrukspotential efter 
naturkatastrofer och andra katastrofer samt 
investeringar i lämpliga förebyggande 
åtgärder i skogar och i landsbygdsmiljön.

(c) Investeringar i återställning av 
jordbruks- eller skogsbrukspotential efter 
bränder och andra naturkatastrofer och 
andra katastrofer samt investeringar i 
lämpliga förebyggande åtgärder i skogar 
och i landsbygdsmiljön.

__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag

Etablering av unga jordbrukare, nya 
jordbruksföretag och hållbar 

företagsutveckling
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Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 Artikel 70

Riskhanteringsverktyg Riskhanteringsverktyg

1. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
för riskhanteringsverktyg enligt de villkor 
som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
för riskhanteringsverktyg enligt de villkor 
som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

2. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
enligt denna interventionstyp i syfte att 
främja riskhanteringsverktyg som hjälper 
riktiga jordbrukare att hantera de 
produktions- och inkomstrisker med 
koppling till deras jordbruksverksamhet 
som ligger utanför deras kontroll, och som 
bidrar till att uppnå de särskilda målen i 
artikel 6.

2. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
enligt denna interventionstyp i syfte att 
främja riskhanteringsverktyg som hjälper 
riktiga jordbrukare att hantera de 
produktions- och inkomstrisker med 
koppling till deras jordbruksverksamhet 
som ligger utanför deras kontroll, och som 
bidrar till att uppnå de särskilda målen i 
artikel 6.

3. Medlemsstaterna får bevilja särskilt 
följande stöd:

3. Medlemsstaterna får bevilja särskilt 
följande stöd:

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

(b) Ekonomiska bidrag till 
gemensamma fonder, inbegripet 
administrativa utgifter för inrättandet av 
dem.

(b) Ekonomiska bidrag till 
gemensamma fonder, inbegripet 
administrativa utgifter för inrättandet av 
dem.

4. Medlemsstaterna ska fastställa 4. Medlemsstaterna ska fastställa 
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följande villkor för stödberättigande: följande villkor för stödberättigande:

(a) Typerna av stödberättigande 
försäkringssystem och gemensamma 
fonder, och vad de omfattar.

(a) Typerna av stödberättigande 
försäkringssystem och gemensamma 
fonder, och vad de omfattar.

(b) Metoder för beräkning av förluster 
och de faktorer som ligger till grund för 
kompensation.

(b) Metoder för beräkning av förluster 
och de faktorer som ligger till grund för 
kompensation.

(c) Regler för inrättande och 
förvaltning av de gemensamma fonderna.

(c) Regler för inrättande och 
förvaltning av de gemensamma fonderna.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
stöd endast beviljas för att täcka förluster 
på minst 20 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen eller årsinkomsten för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte ska medräknas.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
stöd endast beviljas för att täcka förluster 
på minst 20 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen eller årsinkomsten för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte ska medräknas.

6. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst 70 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

6. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst 70 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

7. Medlemsstaterna ska se till att 
undvika överkompensation till följd av att 
interventionerna enligt denna artikel 
kombineras med andra offentliga eller 
privata riskhanteringssystem.

7. Medlemsstaterna ska se till att 
undvika överkompensation till följd av att 
interventionerna enligt denna artikel 
kombineras med andra offentliga eller 
privata riskhanteringssystem.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 Artikel 71

Samarbete Samarbete

1. Medlemsstaterna får enligt 
villkoren i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken bevilja stöd för 
samarbete kring utarbetande och 
genomförande av operativa grupprojekt 
inom det europeiska 

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

innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114 och Leader, som benämns som 
lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR], och att främja 
kvalitetssystem, producentorganisationer 
eller producentgrupper, eller andra former 
av samarbete.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. När det gäller samarbete inom 
ramen för överlåtelse av gårdar, och för att 
ytterligare uppmuntra till 
generationsskifte på 
jordbruksföretagsnivå, får 
medlemsstaterna endast bevilja stöd till 
jordbrukare som har uppnått pensionsålder 
enligt nationell lagstiftning.

8. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst sju år, med undantag för 

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

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

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för kunskapsutbyte och information inom 
jordbruk, skogsbruk och 
landsbygdsföretagande i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för kunskapsutbyte och information inom 
jordbruk, trädjordbruk, skogsbruk och 
landsbygdsföretagande i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid valet av insatser ska de förvaltande 
myndigheterna säkerställa skyddet av 
klimatet, miljön och den biologiska 
mångfalden i förbindelse med planerade 
interventioner. 

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
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Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86 Artikel 86

Lägsta och högsta nivå på finansiella 
anslag

Lägsta och högsta nivå på finansiella 
anslag

1. Minst 5 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR].

1. Minst 5 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR].

2. Minst 30 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för interventioner 
för särskilda miljö- och klimatmål i 
artikel 6.1 d, e och f i denna förordning, 
utom för interventioner enligt artikel 66.

2. Minst 40 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för interventioner 
för särskilda miljö- och klimatmål i 
artikel 6.1 d, e och f i denna förordning, 
utom för interventioner enligt artikel 66. 
Minst 30% av EGFJ:s totala bidrag till 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IV ska reserveras för klimat- och 
miljösystem enligt artikel 28.
Varje medlemsstat ska fastställa ett 
minimibelopp som reserveras för de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 f. 
Det ska beräknas på grundval av swot-
analysen och bestämningen av behoven 
för prioriterade arter och livsmiljöer, 
inom ramen för de prioriterade 
åtgärdsramverken enligt direktiv 
92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG. 
Beloppet ska användas för de åtgärder 
som beskrivs i artikel 65, artikel 67 och 
artikel 68.4 a i denna förordning och för 
utnyttjande av stödet till strategiska 
naturskyddsprojekt inom ramen för [Life-
förordningen] enligt punkt 7 i denna 
artikel.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

3. Högst 4 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i bilaga 

3. Högst 4 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i bilaga 
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IX får användas för att finansiera åtgärder 
för tekniskt bistånd på medlemsstaternas 
initiativ som avses i artikel 112.

IX får användas för att finansiera åtgärder 
för tekniskt bistånd på medlemsstaternas 
initiativ som avses i artikel 112.

Ejflu-bidraget får ökas till 6 % för 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken om unionens totala stöd 
för landsbygdsutveckling är högst 90 
miljoner euro. 

Ejflu-bidraget får ökas till 6 % för 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken om unionens totala stöd 
för landsbygdsutveckling är högst 90 
miljoner euro. 

Tekniskt bistånd ska ersättas som 
schablonfinansiering enligt artikel 125.1 e i 
förordning (EU/Euratom …/…[new 
Financial Regulation] inom ramen för 
mellanliggande betalningar enligt artikel 
30 i förordning (EU) [HZR]. Detta 
schablonbelopp ska utgöra den procentsats 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för 
tekniskt bistånd av de totala deklarerade 
utgifterna.

Tekniskt bistånd ska ersättas som 
schablonfinansiering enligt artikel 125.1 e i 
förordning (EU/Euratom …/…[new 
Financial Regulation] inom ramen för 
mellanliggande betalningar enligt artikel 
30 i förordning (EU) [HZR]. Detta 
schablonbelopp ska utgöra den procentsats 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för 
tekniskt bistånd av de totala deklarerade 
utgifterna.

4. För varje medlemsstat ska det 
minimibelopp i bilaga X reserveras för 
bidrag till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen som anges i artikel 6.1 
g. På grundval av en analys av situationen 
med avseende på starka och svaga sidor 
samt möjligheter och hot (swot-analys) 
samt en förteckning över vilka behov som 
måste tillgodoses ska beloppet användas 
för följande interventionstyper: 

4. För varje medlemsstat ska det 
minimibelopp i bilaga X reserveras för 
bidrag till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen som anges i artikel 6.1 
g. På grundval av en analys av situationen 
med avseende på starka och svaga sidor 
samt möjligheter och hot (swot-analys) 
samt en förteckning över vilka behov som 
måste tillgodoses ska beloppet användas 
för följande interventionstyper: 

(a) Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare i artikel 27.

(a) Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare i artikel 27.

(b) Unga jordbrukares etablering som 
avses i artikel 69.

(b) Unga jordbrukares etablering som 
avses i artikel 69.

5. De vägledande ekonomiska 
anslagen för det kopplade inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 
10 % av de belopp i bilaga VII.

5. De vägledande ekonomiska 
anslagen för det kopplade inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 
10 % av de belopp i bilaga VII.

Genom undantag från det första stycket får 
medlemsstater som enligt artikel 53.4 i 
förordning (EU) nr 1307/2013 använt mer 
än 13 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II till denna förordning besluta att 
för kopplat inkomststöd använda mer än 
10 % av det belopp som anges i bilaga VII. 

Genom undantag från det första stycket får 
medlemsstater som enligt artikel 53.4 i 
förordning (EU) nr 1307/2013 använt mer 
än 13 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II till denna förordning besluta att 
för kopplat inkomststöd använda mer än 
10 % av det belopp som anges i bilaga VII. 



PE630.523v04-00 124/192 AD\1181813SV.docx

SV

Motsvarande procentsats får inte överstiga 
den procentsats som kommissionen har 
godkänt för frivilligt kopplat stöd för 
ansökningsår 2018.

Motsvarande procentsats får inte överstiga 
den procentsats som kommissionen har 
godkänt för frivilligt kopplat stöd för 
ansökningsår 2018.

Den procentsats som avses i första stycket 
får höjas med högst 2 % under 
förutsättning att det belopp som motsvarar 
den procentsats som överstiger 10 % 
tilldelas för stöd till produktion av 
proteingrödor enligt avdelning III kapitel II 
avsnitt 2 underavsnitt 1.

Den procentsats som avses i första stycket 
får höjas med högst 2 % under 
förutsättning att det belopp som motsvarar 
den procentsats som överstiger 10 % 
tilldelas för stöd till produktion av 
proteingrödor enligt avdelning III kapitel II 
avsnitt 2 underavsnitt 1.

Det belopp som ingår i den godkända 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som följer av 
tillämpningen av första och andra stycket 
ska vara bindande.

Det belopp som ingår i den godkända 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som följer av 
tillämpningen av första och andra stycket 
ska vara bindande.

6. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får 
det högsta belopp som kan beviljas i en 
medlemsstat före tillämpningen av 
artikel 15 i denna förordning enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 i denna förordning under ett 
kalenderår inte överskrida den 
medlemsstatens de belopp som fastställts i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
punkt 6.

6. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får 
det högsta belopp som kan beviljas i en 
medlemsstat före tillämpningen av 
artikel 15 i denna förordning enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 i denna förordning under ett 
kalenderår inte överskrida den 
medlemsstatens de belopp som fastställts i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
punkt 6.

7. Medlemsstaterna får besluta att i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken använda en viss andel 
av Ejflu-anslaget som finansiell hävstång 
för stöd och vidareutveckling av strategiska 
integrerade projekt och strategiska 
naturprojekt enligt definitionerna i [Life-
förordningen] och finansiera åtgärder för 
gränsöverskridande rörlighet för personer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
med inriktning på unga jordbrukare i 
enlighet med [Erasmusförordningen].

7. Medlemsstaterna får besluta att i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken använda en viss andel 
av Ejflu-anslaget som finansiell hävstång 
för stöd och vidareutveckling av strategiska 
integrerade projekt och strategiska 
naturprojekt enligt definitionerna i [Life-
förordningen] och finansiera åtgärder för 
gränsöverskridande rörlighet för personer 
inom jordbruk och landsbygdsutveckling 
med inriktning på unga jordbrukare i 
enlighet med [Erasmusförordningen].

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 87
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87 Artikel 87

Spårning av klimatutgifter Spårning av miljö- och klimatutgifter

1. På grundval av den information 
som medlemsstaterna lämnar ska 
kommissionen utvärdera hur politiken har 
bidragit till klimatförändringsmålen med 
hjälp av en enkel och gemensam metod.

1. På grundval av den information 
som medlemsstaterna lämnar ska 
kommissionen utvärdera hur politiken har 
bidragit till miljö- och 
klimatförändringsmålen med hjälp av en 
enkel, lämplig, korrekt och gemensam 
metod. Kommissionen ska regelbundet 
rapportera om hur det går med 
integreringen av miljö- och klimatmål, 
inklusive utgiftsbeloppet. Resultaten ska 
presenteras i den årliga översyn som avses 
i artikel 122.

2. Bidraget till utgiftsmålet ska 
uppskattas genom tillämpning av särskild 
viktning som differentieras med 
utgångspunkt i huruvida stödet bidrar 
väsentligt eller måttligt till 
klimatförändringsmålen. Viktningen ska 
vara följande:

2. Bidraget till utgiftsmålet ska 
uppskattas genom tillämpning av särskild 
viktning som differentieras med 
utgångspunkt i huruvida stödet bidrar 
väsentligt eller måttligt till miljö- och 
klimatförändringsmålen och kompletteras 
med unionens system för klimatmarkörer. 
Viktningen ska vara följande:

(a) 40 % för utgifterna för 
grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
och kompletterande inkomststöd som avses 
i avdelning III kapitel II avsnitt II 
underavsnitt 2 och 3.

(a) 30 % för utgifterna för 
grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
och kompletterande inkomststöd som avses 
i avdelning III kapitel II avsnitt II 
underavsnitt 2 och 3.

(b) 100 % för utgifter för systemet för 
klimatet och miljön som avses i avdelning 
III kapitel II avsnitt II underavsnitt 4.

(b) 100 % för utgifter för systemet för 
klimatet och miljön som avses i avdelning 
III kapitel II avsnitt II underavsnitt 4.

(c) 100 % för utgifter för interventioner 
som avses i artikel 86.2 första stycket.

(c) 100 % för utgifter för interventioner 
som avses i artikel 86.2 första stycket.

(d) 40 % för utgifter för naturliga 
begränsningar eller andra särskilda 
begränsningar som avses i artikel 66.

(d) 40 % för utgifter för naturliga 
begränsningar eller andra särskilda 
begränsningar som avses i artikel 66.
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Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
metoder för att spåra integreringen av 
miljömålen, inbegripet biologisk 
mångfald, och göra en utvärdering av de 
beräknade utgifterna. Kommissionen ska 
anpassa den specifika viktningen för 
klimatutgifter och beakta de nya 
metoderna och differentieringen av 
miljöutgifter.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställa en vägledande 
finansiell fördelning för varje intervention. 
För varje intervention ska multipliceringen 
av det planerade enhetsbeloppet, utan 
tillämpning av den procentsats för variation 
som avses i artikel 89, och de planerade 
outputen, motsvara denna vägledande 
finansiella fördelning.

1. Medlemsstaterna ska i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställa en vägledande 
finansiell fördelning för varje intervention, 
i linje med artiklarna 28.1 och 86.2. För 
varje intervention ska multipliceringen av 
det planerade enhetsbeloppet, utan 
tillämpning av den procentsats för variation 
som avses i artikel 89, och de planerade 
outputen, motsvara denna vägledande 
finansiella fördelning.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Frikopplat direktstöd och kopplat 
inkomststöd som avses i avdelning III 
kapitel II.

(a) Frikopplat direktstöd, med 
undantag för de klimat- och miljösystem 
som anges i artikel 28, och kopplat 
inkomststöd som avses i avdelning III 
kapitel II.
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Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 90 Artikel 90

Flexibilitet mellan anslag för direktstöd 
och Ejflu-anslag

Flexibilitet mellan anslag för direktstöd 
och Ejflu-anslag

1. Som en del av sitt förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i 
artikel 106.1 får medlemsstaterna besluta 
att överföra

1. Som en del av sitt förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i 
artikel 106.1 får medlemsstaterna besluta 
att överföra

(a) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för direktstöd som anges i bilaga IV, 
efter avdrag för de anslag för bomull som 
anges i bilaga VI för kalenderåren 2021–
2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu 
under räkenskapsåren 2022–2027, eller

(a) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för direktstöd som anges i bilaga IV, 
efter avdrag för de anslag för bomull som 
anges i bilaga VI för kalenderåren 2021–
2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu 
under räkenskapsåren 2022–2027.

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026. 
Procentsatsen för överföring från 
medlemsstatens anslag för direktstöd till 
dess anslag för Ejflu som avses i första 
stycket kan höjas med

Procentsatsen för överföring från 
medlemsstatens anslag för direktstöd till 
dess anslag för Ejflu som avses i första 
stycket får ytterligare höjas med

(a) upp till 15 procentenheter förutsatt 
att medlemsstaterna använder motsvarande 
höjning av Ejflu-finansierade inventioner 
för interventioner för särskilda miljö- och 
klimatmål som avses i artikel 6.1 d, e och f,

(a) upp till 15 procentenheter förutsatt 
att medlemsstaterna använder motsvarande 
höjning av Ejflu-finansierade inventioner 
för interventioner för särskilda miljö- och 
klimatmål som avses i artikel 6.1 d, e och f,

(b) upp till 2 procentenheter förutsatt 
att medlemsstaterna använder motsvarande 
höjning enligt artikel 86.4 b.

(b) upp till 2 procentenheter förutsatt 
att medlemsstaterna använder motsvarande 
höjning enligt artikel 86.4 b.

2. De beslut som avses i punkt 1 ska 
fastställa den procentsats som avses i det 
första stycket och som får skilja sig åt 
under olika kalenderår.

2. De beslut som avses i punkt 1 ska 
fastställa den procentsats som avses i det 
första stycket och som får skilja sig åt 
under olika kalenderår.

3. Medlemsstaterna får 2023 se över 
sina beslut som avses i punkt 1 som en del 
av en begäran om ändring av sina 

3. Medlemsstaterna får 2023 se över 
sina beslut som avses i punkt 1 som en del 
av en begäran om ändring av sina 
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strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den swot-analys som avses 
i artikel 103.2 och en behovsbedömning 
som avses i artikel 96 ska medlemsstaterna 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken inrätta en 
interventionsstrategi som avses i artikel 97 
där kvantitativa mål och delmål ska 
fastställas för att uppnå de särskilda mål 
som anges i artikel 6. Målen ska definieras 
med hjälp av gemensamma 
resultatindikatorer i bilaga I.

På grundval av den swot-analys som avses 
i artikel 103.2 och en behovsbedömning 
som avses i artikel 96 ska medlemsstaterna 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken inrätta en 
interventionsstrategi som avses i artikel 97 
där kvantitativa mål och delmål ska 
fastställas för att uppnå de särskilda mål 
som anges i artikel 6. Målen ska definieras 
med hjälp av gemensamma resultat- och 
effektindikatorer som anges i bilaga I.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92 Artikel 92

Högre ambition vad gäller miljö- och 
klimatmål

Högre ambition vad gäller miljö-, klimat- 
och djurskyddsmål

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

1. Medlemsstaterna ska genom sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och särskilt genom de 
inslag i den interventionsstrategi som avses 
i artikel 97.2 a i högre grad bidra till att 
uppnå vart och ett av de särskilda miljö-, 
klimat- och djurskyddsmål som anges i 
artikel 6.1 d, e, f och i jämfört med det 
övergripande bidrag till uppnåendet av det 
mål i artikel 110.2 första stycket b i 
förordning (EU) nr 1306/2013 genom stöd 
ur EGFJ och Ejflu under perioden 2014–
2020. 
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1a. Stöd för omställning till och 
bibehållande av ekologiskt jordbruk i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
artiklarna 28 och 65 ska överstiga det 
totala stöd som betalats före 2021 inom 
ramen för åtgärder för 
landsbygdsutveckling till ekologiska 
jordbrukare, beräknat i ett årsgenomsnitt 
i fasta priser.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förklara på grundval av 
tillgänglig information hur de avser att 
uppnå det större övergripande bidrag som 
anges i punkt 1. Den förklaringen ska 
baseras på relevant information, såsom 
uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och 
artikel 95.2 b.

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, på grundval av den 
senaste och mest tillförlitliga 
informationen, förklara vilka miljö- och 
klimateffekter de eftersträvar för perioden 
2021–2027 och hur de avser att uppnå det 
större övergripande bidrag som anges i 
punkt 1, inbegripet hur de tänker 
säkerställa att de mål som fastställs på 
grundval av effektindikatorerna i bilaga I 
kommer att leda till förbättringar av den 
nuvarande situationen. Den förklaringen 
ska baseras på relevant information, såsom 
uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och 
artikel 95.2 a och b.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94 Artikel 94

Formföreskrifter Formföreskrifter

1. Medlemsstaterna ska upprätta de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av öppna förfaranden i 
överensstämmelse med landets 
institutionella och rättsliga ram.

1. Medlemsstaterna ska upprätta de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av öppna förfaranden i 
överensstämmelse med landets 
institutionella och rättsliga ram.

1a. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
bilagorna till dessa, såväl under 
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utformningsskedet som efter att de 
godkänts.

2. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 
myndigheter för miljö och klimat 
medverkar i utformningen av planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 
myndigheter för miljö och klimat 
medverkar på bred front i utformningen av 
planens miljö- och klimatrelaterade 
aspekter.

3. Varje medlemsstat ska organisera 
ett partnerskap med behöriga regionala och 
lokala myndigheter. Åtminstone följande 
parter ska ingå:

3. Varje medlemsstat ska organisera 
ett partnerskap med behöriga regionala och 
lokala myndigheter. Åtminstone följande 
parter ska ingå:

(a) Relevanta offentliga myndigheter. (a) Relevanta offentliga myndigheter.

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter och miljöparter.

(c) Relevanta organ som företräder 
civilsamhället och, i tillämpliga fall, organ 
som främjar social inkludering, 
grundläggande rättigheter, jämställdhet och 
icke-diskriminering.

(c) Relevanta organ som företräder 
civilsamhället och, i tillämpliga fall, organ 
som främjar social inkludering, 
grundläggande rättigheter, folkhälsa, 
jämställdhet och icke-diskriminering.

Medlemsstaterna ska göra parterna 
delaktiga i förberedelserna inför de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Alla parter som avses i led b ska vara 
företrädda i lika stor utsträckning, och en 
jämn fördelning mellan led b och c ska 
säkerställas. Medlemsstaterna ska göra 
parterna delaktiga i förberedelserna inför 
och genomförandet av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet genom 
deltagande i de övervakningskommittéer 
som avses i artikel 111. 

4. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska samarbeta för att 
säkerställa en effektiv samordning av 
genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänsyn till principerna för 
proportionalitet och delad förvaltning.

4. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska samarbeta för att 
säkerställa en effektiv samordning av 
genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänsyn till principerna för 
proportionalitet och delad förvaltning.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En sammanfattning av nuvarande 
värden och målvärden för 
effektindikatorer.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Målet i artikel 6.1 led i handlar om samhällets krav, varav ett är djurskydd. I bilaga XIa 
redovisas den befintliga lagstiftningen om djurskydd.
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Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska använda de senaste 
och mest tillförlitliga data för denna 
bedömning, med aktuell information om 
överträdelseförfaranden oavsett stadium 
och ärenden som nyligen har avslutats, 
med avseende på dessa miljö- och 
klimatplaner som konkret införlivar 
unionslagstiftningen. För att bidra till 
unionsmålen, vid överträdelser, ska 
åtgärdsförslagen i den plan som är 
föremål för ett överträdelseförfarande inte 
tas med i behovsbedömningen och inte 
godkännas för finansiering.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 97 Artikel 97

Interventionsstrategi Interventionsstrategi

1. I den interventionsstrategi som 
avses i artikel 95.1 b ska man fastställa för 
varje särskilt mål i artikel 6.1 som tas upp i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken följande:

1. I den interventionsstrategi som 
avses i artikel 95.1 b ska man fastställa för 
varje särskilt mål i artikel 6.1 som tas upp i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken följande:

(a) Mål för alla relevanta gemensamma 
och, i tillämpliga fall, för den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken specifika 
resultatindikatorer och tillhörande delmål. 
Värdet på dessa mål ska motiveras mot 
bakgrund av den behovsbedömning som 
avses i artikel 96. När det gäller de 
särskilda målen i artikel 6.1 d, e och f ska 
målen härledas från de delar av 

(a) Mål för alla relevanta gemensamma 
och, i tillämpliga fall, för den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken specifika resultat- och 
effektindikatorer och tillhörande delmål. 
Värdet på dessa mål ska motiveras mot 
bakgrund av den behovsbedömning som 
avses i artikel 96. När det gäller de 
särskilda målen i artikel 6.1 d, e och f ska 
målen härledas från de delar av 
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förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

(b) Interventioner som grundas på de 
interventionstyper som anges i avdelning 
III, utom det grödspecifika stödet för 
bomull som anges i kapitel II avsnitt 3 
underavsnitt 2 i den avdelningen, ska 
utformas så att de tar itu med den särskilda 
situationen på det berörda området med en 
sund interventionslogik med stöd i den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 
125, den swot-analys som avses i 
artikel 103.2 och den behovsbedömning 
som avses i artikel 96.

(b) Interventioner som grundas på de 
interventionstyper som anges i avdelning 
III, utom det grödspecifika stödet för 
bomull som anges i kapitel II avsnitt 3 
underavsnitt 2 i den avdelningen, ska 
utformas så att de tar itu med den särskilda 
situationen på det berörda området med en 
sund interventionslogik med stöd i den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 
125, den swot-analys som avses i 
artikel 103.2 och den behovsbedömning 
som avses i artikel 96.

(c) Faktorer som visar hur 
interventionerna bidrar till att målen 
uppnås och hur de är inbördes 
samstämmiga och förenliga.

(c) Faktorer som visar hur 
interventionerna bidrar till att målen 
uppnås och hur de är inbördes 
samstämmiga och förenliga.

(d) Faktorer som visar att tilldelningen 
av finansiella medel till interventioner 
inom den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken är 
motiverad och tillräcklig för att de 
fastställda målen ska kunna uppnås, och är 
förenlig med den finansieringsplan som 
avses i artikel 100.

(d) Faktorer som visar att tilldelningen 
av finansiella medel till interventioner 
inom den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken är 
motiverad och tillräcklig för att de 
fastställda målen ska kunna uppnås, och är 
förenlig med den finansieringsplan som 
avses i artikel 100.

2. Interventionsstrategin ska också 
omfatta följande faktorer som visar att 
strategin är samstämmig och 
interventionerna kompletterar varandra för 
de särskilda mål i artikel 6.1:

2. Interventionsstrategin ska också 
omfatta följande faktorer som visar att 
strategin är samstämmig och 
interventionerna kompletterar varandra för 
de särskilda mål i artikel 6.1:

(a) En översikt över miljö- och 
klimatarkitekturen i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som beskriver komplementaritet och 
basvillkoren mellan kontroll av villkor och 
de olika interventionerna för särskilda 
miljö- och klimatmål i artikel 6.1 d, e och f 
i samt på vilket sätt de bidrar till att uppnå 
de större övergripande mål som anges i 
artikel 92.

(a) En översikt över miljö- och 
klimatarkitekturen i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som beskriver komplementaritet och 
basvillkoren mellan kontroll av villkor och 
de olika interventionerna för särskilda 
miljö- och klimatmål i artikel 6.1 d, e och f 
i samt på vilket sätt de bidrar till att uppnå 
de större övergripande mål som anges i 
artikel 92.

(b) En förklaring till hur miljö- och 
klimatarkitekturen i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
är avsedd att bidra till att redan etablerade 
långsiktiga nationella mål som anges i eller 

(b) En förklaring till hur miljö- och 
klimatarkitekturen i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
är avsedd att bidra till att redan etablerade 
långsiktiga nationella mål som anges i eller 
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som följer av de rättsakter som avses i 
bilaga XI. 

som följer av de rättsakter som avses i 
bilaga XI. 

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

(c) I förhållande till det särskilda målet 
att locka unga jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen som anges i artikel 6.1 g 
ska en översikt lämnas över interventioner 
av betydelse för den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och särskilda villkor, såsom de som anges i 
artiklarna 22.4, 27, 69 och 71.7. 
Medlemsstaterna ska särskilt hänvisa till 
artikel 86.5 då de lägger fram 
finansieringsplanen i förhållande till de 
interventionstyper som avses i artiklarna 27 
och 69. Översikten ska även innehålla en 
redogörelse av samspelet med nationella 
instrument i syfte att förbättra 
samstämmigheten mellan EU:s och 
medlemsstaternas åtgärder på detta 
område.

(c) I förhållande till det särskilda målet 
att locka unga jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen som anges i artikel 6.1 g 
ska en översikt lämnas över interventioner 
av betydelse för den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och särskilda villkor, såsom de som anges i 
artiklarna 22.4, 27, 69 och 71.7. 
Medlemsstaterna ska särskilt hänvisa till 
artikel 86.5 då de lägger fram 
finansieringsplanen i förhållande till de 
interventionstyper som avses i artiklarna 27 
och 69. Översikten ska även innehålla en 
redogörelse av samspelet med nationella 
instrument i syfte att förbättra 
samstämmigheten mellan EU:s och 
medlemsstaternas åtgärder på detta 
område.

(d) En översikt över sektorsspecifika 
interventioner, bl.a. kopplat inkomststöd 
som avses i avdelning III kapitel II avsnitt 
3 underavsnitt 1 och de sektorspecifika 
interventioner som avses i avdelning III 
kapitel III med en förklaring varför man 
valt sektorerna i fråga, en förteckning över 
interventioner per sektor, hur de 
kompletterar varandra samt eventuella 
särskilda ytterligare mål i förhållande till 
interventioner som grundar på de 
sektorsspecifika interventionstyper som 
avses i avdelning III kapitel III.

(d) En översikt över sektorsspecifika 
interventioner, bl.a. kopplat inkomststöd 
som avses i avdelning III kapitel II avsnitt 
3 underavsnitt 1 och de sektorspecifika 
interventioner som avses i avdelning III 
kapitel III med en förklaring varför man 
valt sektorerna i fråga, en förteckning över 
interventioner per sektor, hur de 
kompletterar varandra samt eventuella 
särskilda ytterligare mål i förhållande till 
interventioner som grundar på de 
sektorsspecifika interventionstyper som 
avses i avdelning III kapitel III.

(e) En förklaring angående vilka 
interventioner som kommer att bidra till att 
säkerställa en konsekvent och samordnad 
riskhantering.

(e) En förklaring angående vilka 
interventioner som kommer att bidra till att 
säkerställa en konsekvent och samordnad 
riskhantering.

(ea) En förklaring till hur de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
säkerställer integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv och bidrar till 
målet om att uppnå jämställdhet.

(f) En beskrivning av samspelet mellan (f) En beskrivning av samspelet mellan 
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nationella och regionala interventioner, 
inklusive fördelningen av ekonomiska 
bidrag per intervention och per fond.

nationella och regionala interventioner, 
inklusive fördelningen av ekonomiska 
bidrag per intervention och per fond.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 98 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 98 – led 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) En översikt över samordning, 
gränsdragning och komplementaritet 
mellan Ejflu och andra unionsfonder som 
är verksamma på landsbygdsområden.

(iii) En översikt över samordning, 
gränsdragning och komplementaritet 
mellan Ejflu, EGFJ och andra 
unionsfonder som är verksamma i 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i 
artikel 97.1 a med en uppdelning i årliga 
delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i 
artikel 97.1 a med en uppdelning i delmål 
vartannat år.
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Motivering

Delmål som ska uppfyllas vartannat år är att föredra eftersom det underlättar arbetet för 
medlemsstaternas administrationer. Vissa mål behöver också mer tid för att uppnås, och 
framsteg kan endast noteras över en längre tidsperiod.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 102 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en modernisering av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.1 g ska belysa de delar av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och ska särskilt 
innehålla följande:

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en modernisering av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.1 g ska belysa de delar av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken för att möta nya 
utmaningar, inklusive omställning till 
hållbarhet, och ska särskilt innehålla 
följande:

Motivering

Modernisering är inte ett självändamål. Det övergripande målet är, såsom upprepades 
många gånger i kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, ett paradigmskifte för att uppnå hållbarhet, reagera på nya utmaningar 
osv.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 102 – led a – led -ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Sammanhang med uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling och 
internationella klimatavtal.

Motivering

Modernisering är inte ett självändamål. Det övergripande målet är, såsom upprepades 
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många gånger i kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, ett paradigmskifte för att uppnå hållbarhet, reagera på nya utmaningar 
osv.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det särskilda mål som anges i artikel 
6.1 led i ska swot-analysen hänvisa till de 
lagstiftningsakter som avses i bilaga XIa.

Motivering

Bilagan hänvisar till livsmedelssäkerhet och djurskydd.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av tydliga och objektiva kriterier, 
bland annat planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, deras potential 
att uppnå och verkligen bidra till de 
särskilda målen i artikel 6.1, konsekvens 
och överensstämmelse med de rättsakter 
som anges i bilaga XI, deras inverkan på 
den inre marknadens funktion och 
snedvridning av konkurrensen, graden av 
administrativ börda för stödmottagarna 
och förvaltningen. Kommissionen ska 
särskilt bedöma hur adekvat den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, motsvarande specifika 
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gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

mål, allmänna mål, interventioner och 
tilldelning av budgetmedel uppfyller målen 
specifikt för den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast sex månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Motivering

Kommissionen bör inte ha längre tid på sig att godkänna den strategiska planen än vad 
medlemsstaterna har för att utarbeta den.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande ska inte omfatta de 
uppgifter som avses i artikel 101 c och i 
bilagorna I–IV till den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
a–d.

utgår

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen 
och enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 107.

utgår

Motivering

Att godkänna en icke färdigställd plan vore att sänka ambitionerna. Det stämmer dåligt 
överens med principerna om sund ekonomisk förvaltning, särskilt i en resultatbaserad 
genomförandemodell.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska överlämna 
bedömningarna av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, tillsammans med sina 
egna synpunkter, till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.
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Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Senast sex månader efter 
godkännandet av alla strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen låta 
Europaparlamentet och rådet ta del av en 
jämförande rapport om medlemsstaternas 
olika strategiska planer, inklusive val av 
interventioner och vilka belopp som 
anslagits för att uppnå unionens mål.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) all information om utarbetandet, 
modifieringen och godkännandet av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och även 
all information som ges till 
övervakningskommittén, inbegripet 
genomförda samråd och resultaten från 
dessa, görs tillgänglig för organisationer 
med berörda parter som företräder 
ekonomiska och sociala intressen och för 
berörda icke-statliga organisationer,

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning, 
och därvid undvika intressekonflikter, och 
ska säkerställa en balanserad representation 
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myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

av relevanta offentliga myndigheter och 
förmedlande organ och av företrädare för 
de partner som avses i artikel 94.3 och som 
är relevanta för genomförandet av alla 
mål i artikel 6.1.

Motivering

Relevanta behöriga myndigheter och intressenter från alla områden som omfattas av den 
gemensamma jordbrukspolitikens särskilda mål i artikel 6.1, inklusive hälsa, bör konkret 
involveras i de olika etapperna av utarbetande, genomförande, övervakning och utvärdering 
av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Garantier för 
användning av bevis av god kvalitet och förebyggande av intressekonflikter ingår som ett led i 
säkerställandet av en effektiv politik.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) frågor om kvalitet och kvantitet för 
de data och indikatorer som är 
tillgängliga för att övervaka resultat och 
prestationer,

Motivering

Övervakningskommittén bör överväga om det finns områden där referensdata saknas eller är 
otillräckliga för att övervaka resultat och prestationer, och områden där indikatorerna 
behöver förbättras.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med EIP är att stimulera 
innovation och förbättra kunskapsutbyte.

2. Syftet med EIP är att stimulera 
innovation och förbättra kunskapsutbyte. 
Innovation i det här avseendet ska bidra 
till att utveckla konkurrenskraft, 
miljöprestanda och hållbarhet, särskilt för 
att utveckla hållbara jordbruksmetoder 
beträffande klimat, vatten, mark, 
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biologisk mångfald och avfall.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främja en snabbare och mer 
omfattande omvandling av innovativa 
lösningar till praktiska metoder, och

(c) främja en snabbare och mer 
omfattande omvandling av innovativa, 
även agroekologiska, lösningar till 
praktiska metoder, och

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Konsekvens mellan de åtgärder 
som anges i planen och unionens 
utvecklingspolitiska mål.

Motivering

Konsekvent politik för utveckling är ett krav i artikel 208 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 116 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) stödja en gemensam läroprocess 
med avseende på övervakning och 
utvärdering.

(e) stödja en gemensam läroprocess 
med avseende på övervakning och 
utvärdering, och därvid identifiera 
områden där grundläggande data saknas 
eller är otillräckliga och för vilka mer 
relevanta och exakta indikatorer kan 
utvecklas.
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Motivering

Det är viktigt att identifiera områden där grundläggande data saknas eller är otillräckliga för 
övervakning och där indikatorerna behöver förbättras.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari vartannat år 
till och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en 
prestationsrapport vartannat år om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
under de två föregående budgetåren. Den 
rapport som lämnas in 2023 ska omfatta 
budgetåren 2021 och 2022. För direktstöd 
som avses i avdelning III kapitel II ska 
rapporten omfatta endast budgetåret 2022.

Motivering

Tvåårsrapportering är bättre och enklare för medlemsstaternas förvaltningar.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de årliga resultatrapporterna anges 
central kvalitativ och kvantitativ 
information om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med hänvisning till 
ekonomiska data samt output- och 
resultatindikatorer i enlighet med artikel 
118 andra stycket. De ska också innehålla 
information om genomförd output, 
genomförda utgifter, genomförda resultat 
och avståndet till respektive mål.

I de årliga prestationsrapporterna anges 
central kvalitativ och kvantitativ 
information om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med hänvisning till 
ekonomiska data samt output-, resultat- 
och effektindikatorer i enlighet med artikel 
118 andra stycket. De ska också innehålla 
information om genomförd output och 
effekt, genomförda utgifter, genomförda 
resultat och avståndet till respektive mål.
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Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år 
anordna ett årligt översynsmöte med 
kommissionen där ordförandeskapet 
innehas gemensamt eller av 
kommissionen, och det äger rum tidigast 
två månader efter inlämnandet av den 
årliga resultatrapporten.

1. Kommissionen ska varje år anordna 
ett årligt översynsmöte med 
medlemsstaterna där ordförandeskapet 
innehas av kommissionen, och det äger 
rum tidigast två månader efter inlämnandet 
av den årliga prestationsrapporten.

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med det årliga översynsmötet 
är att undersöka resultatet av varje plan, 
inbegripet de framsteg som gjorts för att 
uppnå fastställda mål, frågor som påverkar 
resultatet och tidigare eller framtida 
åtgärder som ska vidtas för att ta itu med 
dem.

2. Syftet med det årliga översynsmötet 
är att undersöka resultatet av varje plan, 
inbegripet de framsteg som gjorts för att 
uppnå fastställda mål och övergripande 
unionsmål för klimat och miljö, frågor 
som påverkar resultatet och tidigare eller 
framtida åtgärder som ska vidtas för att ta 
itu med dem.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska överlämna 
sammanfattningar av de årliga 
översynsmötena, tillsammans med sina 
egna synpunkter, till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.
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Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123 Artikel 123

Prestationsbonus Prestationsbonus

1. Prestationsbaserad bonus kan 
tilldelas medlemsstater 2026 för att belöna 
goda resultat när det gäller miljö- och 
klimatmål förutsatt att den berörda 
medlemsstaten har uppfyllt det villkor som 
anges i artikel 124.1.

1. Prestationsbaserad bonus kan 
tilldelas medlemsstater 2026 för att belöna 
goda resultat när det gäller miljö- och 
klimatmål förutsatt att den berörda 
medlemsstaten har uppfyllt det villkor som 
anges i artikel 124.1.

2. Prestationsbonusen ska motsvara 
5 % av beloppet per medlemsstat för 
budgetåret 2027 enligt bilaga IX.

2. Prestationsbonusen ska motsvara 
5 % av beloppet per medlemsstat för 
budgetåret 2027 enligt bilaga IX.

Medel som överförts mellan EGFJ och 
Ejflu enligt artiklarna 15 och 90 ska 
undantas vid beräkningen av 
prestationsbonus.

Medel som överförts mellan EGFJ och 
Ejflu enligt artiklarna 15 och 90 ska 
undantas vid beräkningen av 
prestationsbonus.

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 124 Artikel 124

Tilldelning av prestationsbonus Tilldelning av prestationsbonus

1. På grundval av resultatöversynen 
2026 ska prestationsbonus som hålls inne 
från en medlemsstats anslag enligt artikel 
123 andra stycket tilldelas denna 
medlemsstat om de resultatindikatorer som 
tillämpas på särskilda miljö- och klimatmål 
i artikel 6.1 d, e och f i dess strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har uppnått minst 90 % 
av målvärdet för 2025.

1. På grundval av resultatöversynen 
2026 ska prestationsbonus som hålls inne 
från en medlemsstats anslag enligt artikel 
123 andra stycket tilldelas denna 
medlemsstat om de resultatindikatorer som 
tillämpas på särskilda miljö- och klimatmål 
i artikel 6.1 d, e och f i dess strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har uppnått minst 90 % 
av målvärdet för 2025.

2. Kommissionen ska inom två 
månader efter mottagandet av den årliga 
resultatrapporten 2026 anta en 

2. Kommissionen ska inom två 
månader efter mottagandet av den årliga 
resultatrapporten 2026 anta en 
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genomförandeakt, utan att tillämpa det 
kommittéförfarande som avses i 
artikel 139, för att besluta huruvida varje 
medlemsstat enligt sin strategiska plan 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
har uppnått de målvärden som avses i 
punkt 1 i denna artikel.

genomförandeakt, utan att tillämpa det 
kommittéförfarande som avses i 
artikel 139, för att besluta huruvida varje 
medlemsstat enligt sin strategiska plan 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
har uppnått de målvärden som avses i 
punkt 1 i denna artikel.

3. Om de målvärdena som avses i 
punkt 1 uppnås ska kommissionen bevilja 
beeloppet för resultatbonus till de berörda 
medlemsstaterna, och det anses vara 
definitivt tilldelat budgetår 2027 på 
grundval av det beslut som avses i punkt 2.

3. Om de målvärdena som avses i 
punkt 1 uppnås ska kommissionen bevilja 
beloppet för resultatbonus till de berörda 
medlemsstaterna, och det anses vara 
definitivt tilldelat budgetår 2027 på 
grundval av det beslut som avses i punkt 2.

4. Om de målvärden som avses i 
punkt 1 inte uppnås ska kommissionen inte 
bevilja åtagandena för budgetår 2027 
avseende resultatbonus åt de berörda 
medlemsstaterna.

4. Om de målvärden som avses i 
punkt 1 inte uppnås ska kommissionen inte 
bevilja åtagandena för budgetår 2027 
avseende resultatbonus åt de berörda 
medlemsstaterna.

5. Vid tilldelningen av resultatbonus 
kan kommissionen ta hänsyn till fall av 
force majeure och svåra socioekonomiska 
kriser som hindrar att delmålen uppnås.

5. Vid tilldelningen av resultatbonus 
kan kommissionen ta hänsyn till fall av 
force majeure och svåra socioekonomiska 
kriser som hindrar att delmålen uppnås.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare bestämmelser för att säkerställa en 
enhetlig metod för att fastställa hur 
medlemsstaterna ska tilldelas 
resultatbonus. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
139.2.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare bestämmelser för att säkerställa en 
enhetlig metod för att fastställa hur 
medlemsstaterna ska tilldelas 
resultatbonus. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
139.2.

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen genomföra en 
halvtidsöversyn för att granska effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU av EGFJ och Ejflu 
före slutet av det tredje året efter att 
genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

2. Kommissionen ska genomföra och 
offentliggöra en översyn för att granska 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde för EU av EGFJ 
och Ejflu före slutet av det tredje året efter 
att genomförandet av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
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inleddes med hänsyn till de indikationer 
som anges i bilaga I. Kommissionen får 
använda all relevant information som redan 
finns tillgänglig i enlighet med artikel 
[128] i [New Financial Regulation].

jordbrukspolitiken inleddes med hänsyn till 
de indikationer som anges i bilaga I. 
Kommissionen får använda all relevant 
information som redan finns tillgänglig i 
enlighet med artikel [128] i [New Financial 
Regulation]. Denna ska kompletteras med 
en extern och oberoende översynsrapport 
som omfattar ändamålsenlighet, 
effektivitet, genomförande, 
komplementaritet, resultat och effekt för 
EGFJ och Ejflu.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genomföra en 
efterhandsutvärdering för att granska 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet och EU-mervärde för 
EGFJ och Ejflu.

3. I slutet av den period som 
förordningen omfattar ska kommissionen 
genomföra och offentliggöra en 
efterhandsutvärdering för att granska 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet och EU-mervärde för 
EGFJ och Ejflu. Denna ska kompletteras 
med en extern och oberoende 
efterhandsutvärderingsrapport som 
omfattar ändamålsenlighet, effektivitet, 
genomförande, komplementaritet, resultat 
och effekt för EGFJ och Ejflu.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med all den information 
som behövs för att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna övervakas 
och utvärderas.

1. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med all den information 
eller de uppgifter som behövs för att den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
övervakas och utvärderas. GJP-medel ska 
bara beviljas på villkor att 
medlemsstaterna lämnar denna 
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information och dessa uppgifter.

Motivering

Medlemsstaterna måste samla in uppgifter på enskild mottagarnivå för att genomföra den 
revision som föreskrivs i den gemensamma jordbrukspolitiken. Att överföra dessa uppgifter 
till kommissionen är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att samla in information 
för övervakning och utvärdering så att EU kan visa att den egna politiken ger resultat.

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Befintliga administrativa register 
såsom IACS, LPIS, djurregister och 
vinodlingsregister ska bibehållas. IACS 
och LPIS ska utvecklas vidare så att de i 
högre grad kan tillgodose den 
gemensamma jordbrukspolitikens behov. 
Data från administrativa register ska i så 
hög grad som möjligt användas för 
statistiska ändamål, i samarbete med 
medlemsstaternas statistikmyndigheter och 
Eurostat.

3. Befintliga administrativa register 
såsom IACS, LPIS, djurregister och 
vinodlingsregister ska bibehållas. IACS 
och LPIS ska utvecklas vidare så att de i 
högre grad kan tillgodose den 
gemensamma jordbrukspolitikens behov. 
Data från administrativa register ska i så 
hög grad som möjligt användas för 
statistiska ändamål och för att övervaka 
efterlevnaden, i samarbete med 
medlemsstaternas statistikmyndigheter och 
Eurostat.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 3

Kommissionens förslag

Främja kunskap, 
innovation och 
digitalisering i jordbruket 
och landsbygdsområden 
samt uppmuntra sektorn 
att ta till sig dessa saker

I.1 Utbyte av kunskap och 
innovation: Andel av den 
gemensamma 
jordbrukspolitikens budget 
till utbyte av kunskap och 
innovation

R.1 Förbättrad prestation 
genom kunskap och 
innovation: Andel 
jordbrukare som får stöd 
för rådgivning, 
fortbildning, 
kunskapsutbyte eller 
deltagande i operativa 
grupper för förbättrad 
ekonomisk, miljömässig, 
klimatmässig och 
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resurseffektiv prestation.

R.2 Kopplingar mellan 
rådgivnings- och 
kunskapssystem: antal 
rådgivare integrerade 
inom Akis (jämfört med 
det totala antalet 
jordbrukare)

R.3 Digitalisering av 
jordbruket: Andel 
jordbrukare som får stöd 
till precisionsteknik inom 
jordbruket genom den 
gemensamma 
jordbrukspolitiken

Ändringsförslag

Främja kunskap, 
innovation och 
digitalisering i jordbruket 
och landsbygdsområden 
samt uppmuntra sektorn 
att ta till sig dessa saker

I.1 Utbyte av kunskap och 
innovation: Andel av den 
gemensamma 
jordbrukspolitikens budget 
till utbyte av kunskap och 
innovation

R.1 Förbättrad prestation 
genom kunskap och 
innovation: Andel 
jordbrukare som får stöd 
för rådgivning, 
fortbildning, 
kunskapsutbyte eller 
deltagande i operativa 
grupper för förbättrad 
hållbar ekonomisk, 
miljömässig, 
klimatmässig och 
resurseffektiv prestation.

R.2 Kopplingar mellan 
rådgivnings- och 
kunskapssystem: antal 
rådgivare integrerade 
inom Akis (jämfört med 
det totala antalet 
jordbrukare)

R.2a Kunskap och 
rådgivning om naturlig 
bekämpning av 
skadegörare, utan 
användning av 
bekämpningsmedel: 
antal oberoende 
rådgivare som ger råd 
om integrerat växtskydd, 
liten mängd insatsvaror 
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och alternativ teknik till 
kemiska insatsvaror, 
samt uppföljning av 
spridningen av dessa 
metoder.
R.3 Digitalisering av 
jordbruket: Andel 
jordbrukare som får stöd 
till precisionsteknik inom 
jordbruket som kan 
minska användningen av 
insatsvaror och öka 
hållbarheten och 
miljöprestandan genom 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 4

Kommissionens förslag

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

I.2 Minska 
inkomstskillnader: 
Utveckling av inkomster i 
jordbruket jämfört med den 
allmänna ekonomin 

R.4 Koppling av 
inkomststöd till normer 
och god praxis: Andel 
utnyttjad jordbruksareal 
som omfattas av 
inkomststöd och är 
underställd villkor

I.3 Minska svängningarna i 
jordbruksinkomsterna: 
Utveckling av inkomster i 
jordbruket 

R.5 Riskhantering: Andel 
jordbruk med 
riskhanteringsverktyg 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

I.4 Stöd till 
jordbruksinkomster som det 
går att leva på Utveckling 
av inkomstnivåerna i 
jordbruket per sektor 
(jämfört med genomsnittet 
inom jordbruket)

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

I.5 Bidra till territoriell 
balans: Utveckling av 
inkomstnivåerna i 

R.7 Ökat stöd till 
jordbruksföretag i 
områden med särskilda 
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jordbruket i områden med 
naturliga begränsningar 
(jämfört med genomsnittet 
inom jordbruket)

behov: Procent ytterligare 
stöd per hektar i områden 
med större behov 
(jämfört med 
genomsnittet)

Ändringsförslag

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

I.2 Minska 
inkomstskillnader: 
Utveckling av inkomster i 
jordbruket jämfört med 
den allmänna ekonomin 

R.4 Koppling av 
inkomststöd till normer 
och god praxis: Andel 
utnyttjad jordbruksareal 
som omfattas av 
inkomststöd och är 
underställd villkor

I.3 Minska svängningarna 
i jordbruksinkomsterna: 
Utveckling av inkomster i 
jordbruket 

R.5 Riskhantering: Andel 
jordbruk med 
riskhanteringsverktyg 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

I.4 Stöd till 
jordbruksinkomster som 
det går att leva på 
Utveckling av 
inkomstnivåerna i 
jordbruket per sektor 
(jämfört med genomsnittet 
inom jordbruket)

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

I.5 Bidra till territoriell 
balans: Utveckling av 
inkomstnivåerna i 
jordbruket i områden med 
naturliga begränsningar 
(jämfört med genomsnittet 
inom jordbruket)

R.7 Ökat stöd till 
jordbruksföretag i 
områden med särskilda 
behov: Procent ytterligare 
stöd per hektar i områden 
med större behov (jämfört 
med genomsnittet)

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 5

Kommissionens förslag

Att öka 
konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, 
med ett större fokus på 

I.6 Öka jordbruksföretagens 
produktivitet Total 
faktorproduktivitet

R.8 Riktat stöd till 
jordbruksföretag inom 
sektorer med problem: 
Andel jordbrukare som 
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forskning, teknik och 
digitalisering.

får kopplat stöd för ökad 
konkurrenskraft, 
hållbarhet eller kvalitet

I.7 Främja handel med 
jordbruksprodukter: 
Importer och exporter inom 
handeln med 
jordbruksprodukter

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

Ändringsförslag

Att öka 
konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, 
med ett större fokus på 
forskning, teknik och 
digitalisering.

I.6 Öka jordbruksföretagens 
produktivitet Total 
faktorproduktivitet

R.8 Riktat stöd till 
jordbruksföretag inom 
sektorer med problem: 
Andel jordbrukare som 
får kopplat stöd för ökad 
konkurrenskraft, 
hållbarhet eller kvalitet

I.6a Diversifiera och 
balansera 
produktionssektorerna där 
så är möjligt: andel av den 
regionala jordbruksarealen 
som används för varje 
produktionssektor
I.7 Främja handel med 
jordbruksprodukter: 
Importer och exporter inom 
handeln med 
jordbruksprodukter

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

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 6

Kommissionens förslag

Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan

I.8 Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan: 
Mervärde för 

R.10 Bättre organiserade 
leveranskedjor: Andel 
jordbrukare som deltar i 
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primärproducenter i 
livsmedelskedjan

understödda 
producentsammanslutnin
gar, 
producentorganisation, 
lokala marknader, kort 
leveranskedjecirklar och 
kvalitetssystem

R.11 Koncentration av 
utbudet: Andel av värdet 
på saluförd produktion 
hos 
producentorganisationer 
med operativa program

Ändringsförslag

Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan

I.8 Förbättra jordbrukarnas 
position i värdekedjan: 
Mervärde för 
primärproducenter i 
livsmedelskedjan

R.10 Bättre organiserade 
leveranskedjor: Andel 
jordbrukare och små och 
medelstora företag som 
deltar i understödda 
producentsammanslutnin
gar, 
producentorganisation, 
lokala marknader, kort 
leveranskedjecirklar och 
kvalitetssystem

R.11 Koncentration av 
utbudet: Andel av värdet 
på saluförd produktion 
hos 
producentorganisationer 
med operativa program

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 7

Kommissionens förslag

Bidra till begränsning av 
och anpassning till 
klimatförändringar samt 
till hållbar energi

I.9 Öka jordbrukets 
motståndskraft Index

R.12 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Andel jordbruksmark 
under åtagande att 
förbättra anpassningen 
till klimatförändringar
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I.10 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Minska växthusgasutsläpp 
från jordbruket

R.13 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Andel djurenheter med 
stöd för att minska 
utsläppen av växthusgas 
och/eller ammoniak, 
inklusive gödselhantering

I.11 Öka 
koldioxidbindningen: Öka 
organiskt kolinnehåll i 
marken

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

I.12 Öka andelen hållbar 
energi inom jordbruket: 
Produktion av förnybar 
energi från jord- och 
skogsbruket

R.15 Grön energi från 
jordbruk och skogsbruk: 
Investeringar i 
produktionskapaciteten 
av förnybar energi, 
inklusive biobaserad 
(MW)

R.16 Öka 
energieffektiviteten: 
Energibesparingar inom 
jordbruket

R 17 Beskogad mark: 
Område om får stöd för 
beskogning och skapande 
av skogsområden, 
inklusive trädjordbruk 

Ändringsförslag

Bidra till begränsning av 
och anpassning till 
klimatförändringar samt 
till hållbar energi

I.9 Öka jordbrukets 
motståndskraft Index

R.12 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Andel jordbruksmark 
under åtagande att 
förbättra anpassningen 
till klimatförändringar

1.9a Förbättring av 
motståndskraften genom 
ökad genetisk mångfald: 
Index för den biologiska 

R.12a Förbättring av 
motståndskraften genom 
ökad genetisk mångfald: 
Andel jordbruksmark 
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mångfalden inom 
jordbruket, som mäter 
sortmångfald inom och 
bland arter av grödor

som använder metoder 
och val som gynnar den 
genetiska mångfalden

I.10 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Minska växthusgasutsläpp 
från jordbruket

R.13 Anpassning till 
klimatförändringarna: 
Andel djurenheter med 
stöd för att minska 
utsläppen av växthusgas 
och/eller ammoniak, 
inklusive gödselhantering

I.11 Öka 
koldioxidbindningen: Öka 
organiskt kolinnehåll i 
marken

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

I.12 Säkerställa produktion 
och användning av hållbar 
energi inom jordbruket: 
Produktion och 
användning av förnybar 
energi från jord- och 
skogsbruket som visar 
nettokoldioxibindning och 
nettominskningar av 
utsläppen av växthusgaser 
utan direkt eller indirekt 
förändrad 
markanvändning

R.15 Grön energi från 
jordbruk och skogsbruk: 
Investeringar i 
produktionskapaciteten 
av förnybar energi, 
inklusive biobaserad 
(MW)

R.15a Säkerställande av 
att biobränslena inom 
jord- och skogsbruket 
fungerar väl och är 
hållbara: Investeringar 
utan direkt eller indirekt 
koppling till ändrad 
markanvändning
R.15b Minskade utsläpp 
vid användning av 
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gödningsmedel: Andel 
jordbruksmark som 
omfattas av 
förvaltningsåtaganden 
för att minska 
växthusgasutsläppen vid 
användning av 
gödningsmedel
R.16 Öka 
energieffektiviteten: 
Energibesparingar inom 
jordbruket

R 17 Beskogad mark: 
Område om får stöd för 
beskogning och skapande 
av skogsområden, 
inklusive trädjordbruk

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 8

Kommissionens förslag

Främja hållbar utveckling 
och effektiv förvalting av 
naturresurser som vatten, 
mark och luft.

I.13 Minska markerosion: 
Procent mark i måttlig till 
svår markerosion på 
jordbruksmark

R.18 Förbättra marken: 
Andel jordbruksmark 
under 
förvaltningsåtaganden 
gynnsamma för 
markförvaltning

I.14 Förbättra 
luftkvaliteten: Minska 
ammoniakutsläpp från 
jordbruket 

R.19 Förbättra 
luftkvaliteten: Andel 
jordbruksmark under 
åtagande att minska 
ammoniakutsläppen

I.15 Förbättra 
vattenkvaliteten: 
Näringsämnesbalans brutto 
i jordbruksmark

R.20 Skydda 
vattenkvaliteten: Andel 
jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden för 
vattenkvalitet

I.16 Minska läckage av 
näringsämnen: Nitrat i 
grundvatten – Procent 
grundvattenstationer med 
koncentrationer av N över 

R.21 Hållbar 
näringsämneshantering: 
Andel jordbruksmark 
under åtagande rörande 
förbättrad 
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50 mg/l enligt 
nitratdirektivet

näringsämneshantering

I.17 Minska trycket på 
vattenresurserna: 
Vattenexploateringsindex 
(WEI+)

R.22 Hållbar 
vattenanvändning: Andel 
bevattnat land under 
åtagande att förbättra 
vattenbalansen

R.23 Miljö-
/klimatprestation genom 
investeringar: Andel 
jordbrukare med stöd i 
investeringar rörande 
miljövård eller 
klimatåtgärder

R.24 Miljö-
/klimatprestation genom 
kunskap: Andel 
jordbrukare som får stöd 
för 
rådgivning/fortbildning 
som rör miljö-
/klimatprestation

Ändringsförslag

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

I.13 Minska markerosion 
och öka motståndskraften 
mot extrema 
väderförhållanden: 
Procent mark i måttlig till 
svår markerosion på 
jordbruksmark

R.18 Förbättra marken 
och öka motståndskraften 
mot extrema 
väderförhållanden: Andel 
jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden 
gynnsamma för 
markförvaltning

I.13a Bygga upp 
matjorden och öka 
bindningen av vatten och 
näringsämnen: 
Procentandel mylla i 
matjord

R.18a Utveckling av 
ekologiskt jordbruk: 
Andel jordbruksmark 
som får bidrag för 
omställning till eller 
bibehållande av 
ekologiska 
jordbruksmetoder
R.18b Markhälsa: 
Omfattning och 
mångfald av biota i 
marken

I.14 Förbättra 
luftkvaliteten: Minska 

R.19 Förbättra 
luftkvaliteten: Andel 
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ammoniakutsläpp från 
jordbruket 

jordbruksmark under 
åtagande att minska 
ammoniakutsläppen, i 
enlighet med bland annat 
nationella 
luftvårdsprogram inom 
ramen för direktiv (EU) 
2016/2284

I.15 Förbättra 
vattenkvaliteten: 
Näringsämnesbalans 
brutto i jordbruksmark

R.20 Skydda 
vattenkvaliteten: Andel 
jordbruksmark under 
förvaltningsåtaganden för 
vattenkvalitet

I.16 Minska läckage av 
näringsämnen: Nitrat i 
grundvatten – Procent 
grundvattenstationer med 
koncentrationer av N över 
50 mg/l enligt 
nitratdirektivet

R.21 Hållbar 
näringsämneshantering: 
Andel jordbruksmark 
under åtagande rörande 
förbättrad 
näringsämneshantering

I.17 Minska trycket på 
vattenresurserna: 
Vattenexploateringsindex 
(WEI+)

R.22 Hållbar 
vattenanvändning: Andel 
bevattnat land under 
åtagande att förbättra 
vattenbalansen, däribland 
åtgärder för att minska 
markerosionen, 
vattenmätning och att 
öka markens 
vattenbindningsförmåga i 
enlighet med 
åtgärdsprogrammen i 
förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt

I.17a Minskat läckage av 
bekämpningsmedel till 
grundvatten och ytvatten: 
Procentandel 
grundvattenförekomster 
vars status är dålig 
(baserat på de 
kvalitetsnormer för 
enskilda och totala 
bekämpningsmedel som 
anges i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 

R.22a Minskad 
miljöpåverkan av 
boskapsuppfödning: 
djurtäthet per 
avrinningsområde, 
region och medlemsstat
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2006/118/EG1a) och 
procentandel 
ytvattenförekomster där 
de miljökvalitetsnormer 
som fastställs i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 
2008/105/EG1b eller av 
medlemsstater för 
bekämpningsmedel som 
används i jordbruk och 
är prioriterade ämnen 
eller särskilda 
förorenande ämnen i 
avrinningsområden 
överskrids

R.23 Miljö-
/klimatprestation genom 
investeringar: Andel 
jordbrukare med stöd i 
investeringar rörande 
miljövård eller 
klimatåtgärder

R.24 Miljö-
/klimatprestation genom 
kunskap: Andel 
jordbrukare som får stöd 
för 
rådgivning/fortbildning 
som rör miljö-
/klimatprestation

R.24a Andel 
jordbruksmark som 
berörs av särskilda 
åtgärder som får stöd 
som leder till minskat 
läckage av 
bekämpningsmedel till 
grundvatten och ytvatten
R.24b Markvård genom 
växelbruk: Andel 
åkermark där växelbruk 
med inslag av baljväxter 
tillämpas

___________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 skydd för 
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grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av 
rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt 
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 84). 

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 9

Kommissionens förslag

Bidra till att skydda den 
biologiska mångfalden, 
stärka ekosystemtjänster 
samt bevara livsmiljöer 
och landskap.

I.18 Öka 
fågelpopulationer på 
jordbruksmarker: Index 
över odlingslandskapets 
fåglar

R.25 Främja hållbar 
skogsförvaltning: Andel 
skogsmark under 
förvaltningsåtaganden till 
stöd för skogsskydd och 
skogsförvaltning

I.19 Ökat skydd av 
biologisk mångfald: 
Procent arter och 
livsmiljöer av 
gemenskapsintresse 
kopplade till jordbruk med 
stabil eller ökande trend

R.26 Skydda skogens 
ekosystem: Andel 
skogsmark under 
förvaltningsåtaganden för 
stöd till landskap, 
biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 

I.20 Stärka 
tillhandahållande av 
skogens 
ekosystemtjänster: Andel 
utnyttjad jordbruksareal 
med landskapselement

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

R.28 Främja Natura 2000: 
Areal i Natura 2000-
områden under åtaganden 
för skydd, underhåll och 
återställande

R.29 Bevara 
landskapselement: Andel 
jordbruksmark under 
åtaganden för förvaltning 
av landskapselement, 
inklusive buskvallar
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Ändringsförslag

Bromsa och vända 
utvecklingen med förlust 
av biologisk mångfald, 
stärka ekosystemtjänster, 
bevara livsmiljöer och 
landskap och främja 
jordbrukssystem med 
högt naturvärde.

I.18 Öka 
fågelpopulationer på 
jordbruksmarker: Index 
över odlingslandskapets 
fåglar

R.25 Främja hållbar 
skogsförvaltning: Andel 
skogsmark under 
förvaltningsåtaganden till 
stöd för skogsskydd och 
skogsförvaltning

I.19 Ökat skydd av 
biologisk mångfald: 
Procent arter och 
livsmiljöer av 
gemenskapsintresse 
kopplade till jordbruk med 
stabil eller ökande trend

R.26 Skydda skogens 
ekosystem: Andel 
skogsmark under 
förvaltningsåtaganden för 
stöd till landskap, 
biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 

I.20 Stärka 
tillhandahållande av 
skogens 
ekosystemtjänster: Andel 
utnyttjad jordbruksareal 
med landskapselement

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

I.20a Vända trenden med 
minskat antal 
pollinatörer: Indikator 
för pollinatörer, inklusive 
bin och fjärilar

R.27a Stärkande av 
genetisk mångfald: Index 
för den biologiska 
mångfalden inom 
jordbruket, som mäter 
sortmångfald inom och 
bland arter av grödor
R.28 Främja Natura 2000: 
Areal i Natura 2000-
områden under åtaganden 
för skydd, underhåll och 
återställande

R.29 Bevara 
landskapselement: Andel 
jordbruksmark under 
åtaganden för förvaltning 
av landskapselement, 
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inklusive buskvallar

R.29a Främja 
jordbrukssystem med 
högt naturvärde: Andel 
jordbruksområden som 
omfattas av åtaganden 
om att ge högt naturvärde

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 10

Kommissionens förslag

Locka unga jordbrukare 
och underlätta 
affärsutveckling i 
landsbygdsområden

I.21 Locka unga 
jordbrukare: Utveckling av 
antalet nya jordbrukare 

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

Ändringsförslag

Locka unga jordbrukare 
och underlätta 
affärsutveckling i 
landsbygdsområden

I.21 Locka unga 
jordbrukare: Utveckling 
av antalet nya jordbrukare 

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

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 11

Kommissionens förslag

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

I.22 Bidra till 
arbetstillfällen i 
landsbygdsområden: 
Utveckling av 
sysselsättningsgraden i 
områden med 
övervägande landsbygd

R.31 Tillväxt och 
sysselsättning i 
landsbygdsområden: Nya 
arbetstillfällen inom 
projekt som får stöd 
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I.23 Bidra till tillväxt i 
landsbygdsområden: 
Utveckling av BNP per 
capita i områden med 
övervägande landsbygd

R.32 Utveckla 
bioekonomin på 
landsbygden: Antal 
bioekonomiföretag som 
utvecklats med stöd

I.24 Rättvisare gemensam 
jordbrukspolitik: Förbättra 
fördelningen av stöd inom 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken 

R.33 Digitalisering av 
ekonomin på 
landsbygden: 
Befolkningen på 
landsbygden omfattas av 
en strategi som rör smarta 
byar och som får stöd

I.25 Främja landsbygdens 
delaktighet: Utveckling av 
fattigdomsindex för 
landsbygden

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

R.35 Främja social 
delaktighet: Antal 
personer från minoriteter 
och/eller utsatta grupper 
som får ta del av projekt 
som rör social delaktighet 
och som får stöd

Ändringsförslag

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

I.22 Bidra till 
arbetstillfällen i 
landsbygdsområden: 
Utveckling av 
sysselsättningsgraden i 
områden med 
övervägande landsbygd

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

I.23 Bidra till tillväxt i 
landsbygdsområden: 
Utveckling av BNP per 
capita i områden med 
övervägande landsbygd

R.32 Utveckla 
bioekonomin på 
landsbygden: Antal 
bioekonomiföretag som 
utvecklats med stöd

I.24 Rättvisare gemensam 
jordbrukspolitik: Förbättra 
fördelningen av stöd inom 
den gemensamma 

R.33 Digitalisering av 
ekonomin på 
landsbygden: Andel av 
befolkningen på 
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jordbrukspolitiken landsbygden som omfattas 
av en strategi som rör 
smarta byar och som får 
stöd

I.25 Främja landsbygdens 
delaktighet: Utveckling av 
fattigdomsindex för 
landsbygden

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

R.35 Främja social 
delaktighet: Antal 
personer från minoriteter 
och/eller utsatta grupper 
som får ta del av projekt 
som rör social delaktighet 
och som får stöd

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 1 – rad 12

Kommissionens förslag

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

I.26 Begränsa 
användningen av 
antibiotika inom 
jordbruket: 
försäljning/användning för 
livsmedelsproducerande 
djur

R.36 Begränsa 
användningen av 
antibiotika: Andel 
djurenheter som berörs av 
åtgärder som får stöd för 
att begränsa användningen 
av antibiotika 
(förebygga/minska)

I.27 Hållbar användning 
av bekämpningsmedel: 
Minskade risker och 
effekter från användning 
av bekämpningsmedel**

R.37 Hållbar 
vattenanvändning: Andel 
jordbruksmark som berörs 
av särskilda åtgärder som 
får stöd och leder till 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel för att 
minska risker och 
effekter från 
bekämpningsmedel
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I.28 Tillmötesgå 
konsumenternas 
efterfrågan på kvalitativa 
livsmedel: Värdet på 
produktion inom ramen 
för EU:s 
kvalitetsordningar (inkl. 
ekologiskt) 

R.38 Förbättra djurs 
välbefinnande: Andel 
djurenheter som berörs av 
insatser som får stöd för 
att förbättra djurs 
välbefinnande

______________________

** Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag

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

I.26 Begränsa 
användningen av 
antibiotika inom 
jordbruket: 
försäljning/användning för 
livsmedelsproducerande 
djur

R.36 Begränsa 
användningen av 
antibiotika: Andel 
djurenheter som berörs av 
åtgärder som får stöd för 
att begränsa användningen 
av antibiotika 
(förebygga/minska)

I.26a Hållbar 
användning av 
veterinärmedicinska 
läkemedel för boskap: 
Försäljning och 
användning av 
veterinärmedicinska 
läkemedel för 
livsmedelsproducerande 
djur

R.36a Hållbar 
användning av 
veterinärmedicinska 
läkemedel: Andel boskap 
som påverkas av åtgärder 
som får stöd för att 
begränsa användningen 
av veterinärmedicinska 
läkemedel 
(förebyggande/minskning
) i syfte att minska 
riskerna med och de 
negativa effekterna av 
sådan användning

I.27 Hållbar användning 
av bekämpningsmedel: 
Minskat beroende av 
bekämpningsmedel.

R.37 Hållbar 
vattenanvändning: Andel 
jordbruksmark som berörs 
av särskilda åtgärder som 
får stöd och leder till 
minskat beroende av 
användning av 
bekämpningsmedel 

R.37a Minskat beroende 
av bekämpningsmedel: 
mängder sålda och 
använda 
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bekämpningsmedel 
(bekämpningsmedelsstati
stik)

I.28 Tillmötesgå 
konsumenternas 
efterfrågan på kvalitativa 
livsmedel: Värdet på 
produktion inom ramen 
för EU:s 
kvalitetsordningar (inkl. 
ekologiskt) 

R.38 Förbättra djurs 
välbefinnande: Andel 
djurenheter som berörs av 
insatser som får stöd för 
att förbättra djurs 
välbefinnande

I.28a Minskad bristande 
efterlevnad av gällande 
djurskyddslagstiftning 
(rådets förordning nr 
1099/2009, rådets direktiv 
2007/43/EG, rådets 
direktiv 1999/74/EG)

R.38a Minskad 
djurtäthet: Antal djur per 
jordbruksområde

I.28b Minskad djurtäthet 
per art i medlemsstaten

______________________

** Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 2

Kommissionens förslag

Europeiska 
innovationspartnerskapet 
för kunskap och 
innovation inom 
jordbruket (EIP)**

O.1 Antal operativa grupper inom EIP

O.2 Antal rådgivare som inrättar eller deltar i operativa 
grupper inom EIP

Stöd inom den 
gemensamma 
jordbrukspolitiken

O.3 Antal mottagare av stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Frikopplat direktstöd O.4 Antal ha för frikopplat direktstöd 

O.5 Antal stödmottagare för frikopplat direktstöd 

O.6 Antal ha som omfattas av ökat inkomststöd till unga 
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jordbrukare

O.7 Antal stödmottagare som omfattas av ökat inkomststöd till 
unga jordbrukare

Riskhanteringsverktyg O.8 Antal jordbrukare som omfattas av riskhanteringsinstrument 
som får stöd

Kopplat stöd O.9 Antal ha som får kopplat stöd

O.10 Antal personer som får kopplat stöd

Stöd för områden med 
naturliga begränsningar 
och andra 
regionsspecifika 
begränsningar

O.11 Antal ha som får tillägg som område med naturliga 
begränsningar (3 kategorier)

O.12 Antal ha som får stöd inom ramen för Natura 2000 eller 
vattendirektivet

Stöd för 
förvaltningsåtaganden 
(miljö-klimat, djurs 
välbefinnande, genetiska 
resurser)

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

O.14 Antal ha (jordbruk) som omfattas av miljö/klimat-
åtaganden utöver de obligatoriska kraven

O.15 Antal ha med stöd för ekologiskt jordbruk

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

O.17 Antal projekt till stöd för genetiska resurser

Investeringar O.18 Antal produktiva investeringar på jordbruksföretag som får 
stöd

O.19 Antal lokala infrastrukturer som får stöd

O.20 Antal icke-produktiva investeringar som får stöd

O.21 Antal produktiva investeringar utanför jordbruksföretag

Etableringsstöd O.22 Antal jordbrukare som får etableringsstöd

O.23 Antal företagare på landsbygden som får etableringsstöd

Samarbete O.24 Antal producentsammanslutningar/producentorganisationer 
som får stöd

O.25 Antal jordbrukare som får stöd för att delta i EU:s 
kvalitetsordningar

O.26 Antal projekt för generationsskifte (unga/icke-unga 
jordbrukare)

O.27 Antal lokala utvecklingsstrategier (Leader)
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O.28 Antal andra samarbetsgrupper (exklusive grupper inom EIP 
som rapporteras under O.1)

Kunskapsutbyte och 
information

O.29 Antal jordbrukare som fått fortbildning/rådgivning

O.30 Antal icke-jordbrukare som fått fortbildning/rådgivning

Horisontella indikatorer O.31 Antal ha brukade med miljövänliga metoder 
(samlingsindikator för fysisk areal som omfattas av villkor, 
miljösystem, miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
skogsbruksåtgärder, ekologiskt jordbruk)

O.32 Antal ha som omfattas av villkor (uppdelat per god 
jordbruks- och miljöpraxis)

Sektorsspecifika program O.33 Antal producentorganisationer som startar operativa 
fonder/program 

O.34 Antal informations- och säljfrämjande åtgärder, samt 
marknadsövervakning 

O.35 Antal åtgärder för bevarande/förbättringar för biodling

______________________

**Stöd till operativa grupper inom EIP omfattas av bestämmelserna om samarbete.

Ändringsförslag

Europeiska 
innovationspartnerskapet 
för kunskap och 
innovation inom 
jordbruket (EIP)**

O.1 Antal operativa grupper inom EIP

O.2 Antal rådgivare som inrättar eller deltar i operativa 
grupper inom EIP

Stöd inom den 
gemensamma 
jordbrukspolitiken

O.3 Antal mottagare av stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Frikopplat direktstöd O.4 Antal ha för frikopplat direktstöd

O.5 Antal stödmottagare för frikopplat direktstöd 

O.6 Antal ha som omfattas av ökat inkomststöd till unga 
jordbrukare

O.7 Antal stödmottagare som omfattas av ökat inkomststöd 
till unga jordbrukare

Riskhanteringsverktyg O.8 Antal jordbrukare som omfattas av riskhanteringsinstrument 
som får stöd

Kopplat stöd O.9 Antal ha som får kopplat stöd 

O.10 Antal personer som får kopplat stöd
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Stöd för områden med 
naturliga begränsningar 
och andra 
regionsspecifika 
begränsningar

O.11 Antal ha som får tillägg som område med naturliga 
begränsningar (3 kategorier)

O.12 Antal ha som får stöd inom ramen för Natura 2000 eller 
vattendirektivet

Stöd för 
förvaltningsåtaganden 
(miljö-klimat, djurs 
välbefinnande, genetiska 
resurser)

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

O.14 Antal ha (jordbruk) som omfattas av miljö/klimat-
åtaganden utöver de obligatoriska kraven

O.15 Antal ha med stöd för ekologiskt jordbruk

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

O.17 Antal projekt till stöd för genetiska resurser

Investeringar O.18 Antal produktiva investeringar på jordbruksföretag som får 
stöd

O.19 Antal lokala infrastrukturer som får stöd

O.20 Antal icke-produktiva investeringar som får stöd

O.21 Antal produktiva investeringar utanför jordbruksföretag

Etableringsstöd O.22 Antal jordbrukare som får etableringsstöd

O.23 Antal företagare på landsbygden som får etableringsstöd

Samarbete O.24 Antal 
producentsammanslutningar/producentorganisationer som får 
stöd

O.25 Antal jordbrukare som får stöd för att delta i EU:s 
kvalitetsordningar

O.26 Antal projekt för generationsskifte (unga/icke-unga 
jordbrukare)

O.27 Antal lokala utvecklingsstrategier (Leader)

O.28 Antal andra samarbetsgrupper (exklusive grupper inom 
EIP som rapporteras under O.1)

Kunskapsutbyte och 
information

O.29 Antal jordbrukare som fått fortbildning/rådgivning

O.30 Antal icke-jordbrukare som fått fortbildning/rådgivning

Horisontella indikatorer O.31 Antal ha brukade med miljövänliga metoder 
(samlingsindikator för fysisk areal som omfattas av villkor, 
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miljösystem, miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
skogsbruksåtgärder, ekologiskt jordbruk)

O.32 Antal ha som omfattas av villkor (uppdelat per god 
jordbruks- och miljöpraxis)

Sektorsspecifika program O.33 Antal producentorganisationer som startar operativa 
fonder/program 

O.34 Antal informations- och säljfrämjande åtgärder, samt 
marknadsövervakning 

O.35 Antal åtgärder för bevarande/förbättringar för biodling

_____________________

**Stöd till operativa grupper inom EIP omfattas av bestämmelserna om samarbete.

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 2

Kommissionens förslag

Klimatfö
rändring
ar

GAEC 1 Bevarande av permanent 
gräsmark på grundval av 
andelen permanent 
gräsmark i förhållande till 
jordbruksareal

Allmän skyddsåtgärd mot 
omställning till andra 
jordbruksändamål, i syfte 
att bevara kollagret

(begräns
ning av 
och 
anpassni
ng till)

GAEC 2 Tillräckligt skydd av våt- 
och torvmark

Skydd av kolrika jordar

GAEC 3 Förbud mot bränning av 
stubbåkrar, utom i händelse 
av växtskyddsskäl 

Bibehållande av markens 
innehåll av organiskt 
material

Ändringsförslag

Klimatfö
rändring
ar

GAEC 1 Bevarande av permanent 
gräsmark på grundval av 
andelen permanent 
gräsmark i förhållande till 
jordbruksareal och graden 
av omställning till 
åkermark. Denna kvot bör 
inte minska med mer än 5 
% i förhållande till en 
likvärdig kvot som 

Allmän skyddsåtgärd mot 
omställning till andra 
jordbruksändamål, i syfte 
att bevara kollagret
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medlemsstaterna fastställer 
för referensåret 2013.

(begräns
ning av 
och 
anpassni
ng till)

GAEC 2 Effektivt skydd av våt- och 
torvmark

Skydd av kolrika jordar

GAEC 3 Förbud mot bränning av 
stubbåkrar, utom i händelse 
av växtskyddsskäl 

Bibehållande av markens 
innehåll av organiskt 
material, minskning av 
luftföroreningar

GAEC 
3a

Högsta tillåtna djurtäthet. 0,7 djurenheter per 
hektar jordbruksmark 
får inte överskridas

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 3

Kommissionens förslag

Vatten SMR 1 Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG 
av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område:

artikel 11.3 e och h vad 
gäller obligatoriska krav att 
kontrollera diffusa 
föroreningskällor för fosfat

SMR 2 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).

Artiklarna 4 och 5

GAEC 4 Upprättande av 
buffertremsor längs 
vattendrag1

Skydd av floder mot 
föroreningar och 
avrinning

GAEC 5 Användning av verktyget 
för hantering av 

Hållbar hantering av 
näringsämnen
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näringsämnen för ett 
hållbart jordbruk2

______________________
1 Buffertremsorna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden måste inom och utanför 
sådana känsliga områden som anges i artikel 3.2 i direktiv 91/676/EEG åtminstone uppfylla 
de krav som avser villkoren för att tillföra gödselmedel i närheten av vattendrag som avses i 
punkt A.4 i bilaga II till direktiv 91/676/EEG och som ska tillämpas i enlighet med 
medlemsstaternas åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 
91/676/EEG.
2 Verktyget ska tillhandahålla minst följande delar och funktioner: 

a) Delar:

• Relevant information om jordbruksföretag på grundval av LPIS och IAKS.

• Information från markprovtagning, enligt en lämplig skala i rum och över tid.

• Information om relevanta förvaltningsmetoder, grödor som använts tidigare och 
avkastningsmål.

• Instruktioner gällande lagstadgade gränsvärden och krav som är viktiga för 
näringsämneshanteringen på jordbruksföretag.

• En fullständig näringsbudget.

b) Funktioner: 

• Automatisk integrering av data från olika källor (LPIS, IAKS, jordbrukare, 
markanalyser, etc.), i mån av möjlighet, så att jordbrukarna inte behöver mata in samma 
data flera gånger.

• Tvåvägskommunikation mellan utbetalande organ/förvaltande myndigheter och 
jordbrukare är möjlig.

• Modularitet och möjlighet att stödja fler hållbarhetsmål (t.ex. utsläppskontroll, 
vattenförvaltning).

• Iakttagande av EU:s principer för kompatibla data, öppenhet och vidareutnyttjande. 

• Garantier för datasäkerhet och integritet enligt bästa gällande normer.

Ändringsförslag

Vatten SMR 1 
Europap
arlament
ets och 
rådets 
direktiv 
2000/60/
EG av 
den 23 
oktober 
2000 om 
upprättan

artikel 11.3 e, h, j och k vad 
gäller obligatoriska krav att 
kontrollera diffusa 
föroreningskällor för fosfat
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de av en 
ram för 
gemensk
apens 
åtgärder 
på 
vattenpol
itikens 
område:

SMR 2 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).

Artiklarna 4 och 5

GAEC 4 Upprättande av 
buffertremsor längs 
vattendrag1 med en bredd 
på minst 3 m där inga 
gödningsmedel eller 
växtskyddsmedel får 
användas 

Skydd av floder, 
pollinatörer, 
vattenförsörjning och 
vattenlevande arter och 
akvatiska ekosystem mot 
föroreningar, toxicitet 
och avrinning

GAEC 5 Användning av verktyget 
för minskad användning av 
gödning och insatsvaror 
för ett hållbart jordbruk2

Hållbar hantering av 
näringsämnen, 
bekämpningsmedel och 
veterinärmedicinska 
läkemedel, anpassad till 
jordbruksföretagets 
storlek och 
verksamhetens intensitet

______________________
1 Buffertremsorna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden måste inom och utanför 
sådana känsliga områden som anges i artikel 3.2 i direktiv 91/676/EEG åtminstone uppfylla 
de krav som avser villkoren för att tillföra gödselmedel i närheten av vattendrag som avses i 
punkt A.4 i bilaga II till direktiv 91/676/EEG och som ska tillämpas i enlighet med 
medlemsstaternas åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 
91/676/EEG.
2 Verktyget ska tillhandahålla minst följande delar och funktioner: 

a) Delar:

• Relevant information om jordbruksföretag på grundval av LPIS och IAKS.

• Information från markprovtagning, enligt en lämplig skala i rum och över tid.

• Information om relevanta förvaltningsmetoder, grödor som använts tidigare och 
avkastningsmål.
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• Instruktioner gällande lagstadgade gränsvärden och krav som är viktiga för 
näringsämneshanteringen på jordbruksföretag.

• En fullständig näringsbudget.

b) Funktioner: 

• Automatisk integrering av data från olika källor (LPIS, IAKS, jordbrukare, 
markanalyser, etc.), i mån av möjlighet, så att jordbrukarna inte behöver mata in samma 
data flera gånger.

• Tvåvägskommunikation mellan utbetalande organ/förvaltande myndigheter och 
jordbrukare är möjlig.

• Modularitet och möjlighet att stödja fler hållbarhetsmål (t.ex. utsläppskontroll, 
vattenförvaltning).

• Iakttagande av EU:s principer för kompatibla data, öppenhet och vidareutnyttjande. 

• Garantier för datasäkerhet och integritet enligt bästa gällande normer.

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 4

Kommissionens förslag

Mark GAEC 6 Jordbearbetning för att 
minska risken för 
markförsämring, även med 
beaktande av sluttningar

Minimikrav för 
markanvändning som 
avspeglar lokala 
förhållanden för att 
begränsa erosion

(skydd 
och 
kvalitet)

GAEC 7 Ingen barmark under de 
mest sårbara perioderna

Skydd av mark på 
vintern

GAEC 8 Växelbruk Bevara markens potential

Ändringsförslag

Mark GAEC 6 Lämplig jord- och 
markbearbetning för att 
minska risken för 
markförsämring, även med 
beaktande av sluttningar

Minimikrav för 
markanvändning som 
avspeglar lokala 
förhållanden för att 
begränsa erosion och 
bevara kollagret

(skydd 
och 
kvalitet)

GAEC 7 Ingen barmark under de 
mest sårbara perioderna

Fysiskt skydd av mark 
mot erosion, 
upprätthållande av biota 
i marken, samtidigt som 
traditionella metoder 
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tillåts
GAEC 8 Minst fyra års växelbruk 

med inslag av en baljväxt
Bevara markens potential

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 5

Kommissionens förslag

Biologis
k 
mångfald 
och 
landskap

SMR 3 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):

(skydd 
och 
kvalitet)

artikel 3.1, artikel 3.2 b, 
artikel 4.1, 4.2 och 4.4

SMR 4 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):

artikel 6.1 och 6.2

GAEC 9 Minsta jordbruksareal som 
avsatts för icke-produktiva 
element eller områden

Bevarande av icke-
produktiva element och 
områden för att förbättra 
den biologiska 
mångfalden på 
jordbruksföretagen

Bibehållande av 
landskapselement

Förbud mot att klippa 
häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod 

Åtgärder för att undvika 
invasiva växtarter, som ett 
alternativ
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GAEC 
10

Förbud mot omställning 
eller plogning av permanent 
gräsmark inom Natura 
2000-områden

Skydd av livsmiljöer och 
arter

Ändringsförslag

Biologis
k 
mångfald 
och 
landskap

SMR 3 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):

(skydd 
och 
kvalitet)

artikel 3.1, artikel 3.2 b, 
artikel 4.1, 4.2 och 4.4 samt 
artikel 5 a, b och d

SMR 4 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):

artikel 2, artikel 3.3, artikel 
6.1 och 6.2, artikel 12.1 
och artikel 13.1

GAEC 9 Minsta jordbruksareal på 7 
% som avsatts för icke-
produktiva element eller 
områden där inga 
syntetiska 
bekämpningsmedel eller 
gödningsmedel används

Bevarande av icke-
produktiva element och 
områden för att förbättra 
den biologiska 
mångfalden på 
jordbruksföretagen, 
inklusive funktionell 
biologisk mångfald och 
nyttoorganismer

Bibehållande av 
landskapselement

Förbud mot att klippa 
häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod 

Åtgärder för att undvika 
invasiva växtarter, som ett 
alternativ

GAEC 
10

Förbud mot omställning 
eller plogning av permanent 

Skydd av livsmiljöer och 
arter, koldioxidbindning
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gräsmark inom Natura 
2000-områden

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 6

Kommissionens förslag

Livsmed
elssäkerh
et

SMR 5 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 
2002 om allmänna principer 
och krav för 
livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska 
myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som 
gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1):

artiklarna 14 och 15, artikel 
17.13 och artiklarna 18, 19 
och 20

SMR 6 Rådets direktiv 96/22/EG 
av den 29 april 1996 om 
förbud mot användning av 
vissa ämnen med hormonell 
och tyreostatisk verkan 
samt av β-agonister vid 
animalieproduktion och om 
upphävande av direktiv 
81/602/EEG, 88/146/EEG 
och 88/299/EEG (EGT L 
125, 23.5.1996, s. 3):

artikel 3 a, b, d och e samt 
artiklarna 4, 5 och 7

______________________
3 Genomfört särskilt genom

– artikel 14 i förordning (EG) nr 470/2009 och bilagan till förordning (EG) nr 37/2010,

– förordning (EG) nr 852/2004: artikel 4.1 och bilaga I del A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 
(a, b, d, e), 9 (a, c)),

– förordning (EG) nr 853/2004: artikel 3.1 och bilaga III avsnitt IX kapitel 1 (I-1 b, c, d, 
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e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)), bilaga 
III avsnitt X kapitel 1.1,

– förordning (EG) nr 183/2005: artikel 5.1 och bilaga I, del A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), artikel 
5.5 och bilaga III (under rubriken ”UTFODRING”, punkt 1, ”Lagring”, första och sista 
meningen, och punkt 2, ”Distribution”, tredje meningen), artikel 5.6 och

– förordning (EG) nr 396/2005: artikel 18.

Ändringsförslag

Livsmed
elssäkerh
et

SMR 5 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 
2002 om allmänna principer 
och krav för 
livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska 
myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som 
gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1):

artiklarna 14 och 15, artikel 
17.13 och artiklarna 18, 19 
och 20

SMR 6 Rådets direktiv 96/22/EG 
av den 29 april 1996 om 
förbud mot användning av 
vissa ämnen med hormonell 
och tyreostatisk verkan 
samt av β-agonister vid 
animalieproduktion och om 
upphävande av direktiv 
81/602/EEG, 88/146/EEG 
och 88/299/EEG (EGT L 
125, 23.5.1996, s. 3):

artikel 3 a, b, d och e samt 
artiklarna 4, 5 och 7

SMR 6a Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
2019/6 av den 11 december 
2018 om 
veterinärmedicinska 
läkemedel och om 
upphävande av direktiv 
2001/82/EG (EUT L 4, 
7.1.2019, s. 43):
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artiklarna 107 och 108
______________________
3 Genomfört särskilt genom

– artikel 14 i förordning (EG) nr 470/2009 och bilagan till förordning (EG) nr 37/2010,

– förordning (EG) nr 852/2004: artikel 4.1 och bilaga I del A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 
(a, b, d, e), 9 (a, c)),

– förordning (EG) nr 853/2004: artikel 3.1 och bilaga III avsnitt IX kapitel 1 (I-1 b, c, d, 
e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)), bilaga 
III avsnitt X kapitel 1.1,

– förordning (EG) nr 183/2005: artikel 5.1 och bilaga I, del A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), artikel 
5.5 och bilaga III (under rubriken ”UTFODRING”, punkt 1, ”Lagring”, första och sista 
meningen, och punkt 2, ”Distribution”, tredje meningen), artikel 5.6 och

– förordning (EG) nr 396/2005: artikel 18.

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 7

Kommissionens förslag

Identifier
ing och 
registreri
ng av 
djur

SMR 7 Rådets direktiv 2008/71/EG 
av den 15 juli 2008 om 
identifikation och 
registrering av svin (EUT L 
213, 8.8.2008, s. 31):

artiklarna 3, 4 och 5

SMR 8 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
1760/2000 av den 17 juli 
2000 om upprättande av ett 
system för identifiering och 
registrering av nötkreatur 
samt märkning av nötkött 
och nötköttsprodukter och 
om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 820/97 
(EGT L 204, 11.8.2000, s. 
1):

artiklarna 4 och 7

SMR 9 Rådets förordning (EG) nr 
21/2004 av den 17 
december 2003 om 
upprättande av ett system 
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för identifiering och 
registrering av får och 
getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 
1782/2003 samt direktiven 
92/102/EEG och 
64/432/EEG (EUT L 5, 
9.1.2004, s. 8):

artiklarna 3, 4 och 5

Ändringsförslag

Identifier
ing och 
registreri
ng av 
djur

SMR 7 Rådets direktiv 
2008/71/EG av den 15 juli 
2008 om identifikation 
och registrering av svin 
(EUT L 213, 8.8.2008, s. 
31):

artiklarna 3, 4 och 5

SMR 8 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
1760/2000 av den 17 juli 
2000 om upprättande av 
ett system för identifiering 
och registrering av 
nötkreatur samt märkning 
av nötkött och 
nötköttsprodukter och om 
upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 820/97 
(EGT L 204, 11.8.2000, s. 
1):

artiklarna 4 och 7

SMR 9 Rådets förordning (EG) nr 
21/2004 av den 17 
december 2003 om 
upprättande av ett system 
för identifiering och 
registrering av får och 
getter och om ändring av 
förordning (EG) nr 
1782/2003 samt 
direktiven 92/102/EEG 
och 64/432/EEG (EUT L 
5, 9.1.2004, s. 8):

artiklarna 3, 4 och 5
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Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 8

Kommissionens förslag

Djursjuk
domar

SMR 10 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
999/2001 av den 22 maj 
2001 om fastställande av 
bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och 
utrotning av vissa typer av 
transmissibel spongiform 
encefalopati (EGT L 147, 
31.5.2001, s. 1):

artiklarna 7, 11, 12, 13 
och 15

SMR 11 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2016/429 av den 9 mars 
2016 om överförbara 
djursjukdomar och om 
ändring och upphävande av 
vissa akter med avseende på 
djurhälsa (EUT L 84, 
31.3.2016, s. 1):

artikel 18.1, begränsad till 
mul- och klövsjuka, 
vesikulär svinsjuka och 
blåtunga

Ändringsförslag

Djursjuk
domar

SMR 10 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
999/2001 av den 22 maj 
2001 om fastställande av 
bestämmelser för 
förebyggande, kontroll 
och utrotning av vissa 
typer av transmissibel 
spongiform encefalopati 
(EGT L 147, 31.5.2001, s. 
1):

artiklarna 7, 11, 12, 13 
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och 15

SMR 11 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2016/429 av den 9 mars 
2016 om överförbara 
djursjukdomar och om 
ändring och upphävande 
av vissa akter med 
avseende på djurhälsa 
(EUT L 84, 31.3.2016, 
s. 1):

artikel 18.1, begränsad till 
mul- och klövsjuka, 
vesikulär svinsjuka och 
blåtunga

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 9

Kommissionens förslag

Växtsky
ddsmede
l

SMR 12 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om 
utsläppande av 
växtskyddsmedel på 
marknaden och om 
upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 
91/414/EEG (EUT L 309, 
24.11.2009, s. 1).

artikel 55, första och andra 
meningen

SMR 13 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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artikel 5.2 och artikel 8.1–
8.5

artikel 12 med avseende på 
att begränsa användningen 
av bekämpningsmedel inom 
de skyddade områden som 
definierats på grundval av 
vattendirektivet och Natura 
2000-lagstiftningen

artikel 13.1 och 13.3 om 
hantering och lagring av 
bekämpningsmedel och 
bortskaffande av 
bekämpningsmedelsrester

Ändringsförslag

Växtskyd
dsmedel

SMR 12 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om 
utsläppande av 
växtskyddsmedel på 
marknaden och om 
upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 
91/414/EEG (EUT L 309, 
24.11.2009, s. 1).

artikel 55, första och 
andra meningen

artikel 67
SMR 13 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):

artikel 5.2 och artikel 8.1–
8.5

artikel 12 med avseende 
på att begränsa 
användningen av 
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bekämpningsmedel inom 
de skyddade områden som 
definierats på grundval av 
vattendirektivet och 
Natura 2000-
lagstiftningen

artikel 13.1 och 13.3 om 
hantering och lagring av 
bekämpningsmedel och 
bortskaffande av 
bekämpningsmedelsrester

artikel 14

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – rad 10

Kommissionens förslag

Djurskyd
d

SMR 14 Rådets direktiv 
2008/119/EG av den 18 
december 2008 om 
fastställande av lägsta 
djurskyddskrav för kalvar 
(EUT L 10, 15.1.2009, s. 
7):

artiklarna 3 och 4

SMR 15 Rådets direktiv 
2008/120/EG av den 18 
december 2008 om 
fastställande av lägsta 
djurskyddskrav vid 
svinhållning (EUT L 47, 
18.2.2009, s. 5):

artiklarna 3 och 4

SMR 16 Rådets direktiv 98/58/EG 
av den 20 juli 1998 om 
skydd av 
animalieproduktionens djur 
(EGT L 221, 8.8.1998, s. 
23):

artikel 4
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Ändringsförslag

Djurskyd
d

GAEC 
10a

Djuren måste kunna 
ligga ner, stå upp, sträcka 
ut benen och vända sig

SMR 14 Rådets direktiv 
2008/119/EG av den 18 
december 2008 om 
fastställande av lägsta 
djurskyddskrav för kalvar 
(EUT L 10, 15.1.2009, s. 
7):

artiklarna 3 och 4

SMR 15 Rådets direktiv 
2008/120/EG av den 18 
december 2008 om 
fastställande av lägsta 
djurskyddskrav vid 
svinhållning (EUT L 47, 
18.2.2009, s. 5):

artiklarna 3 och 4

SMR 16 Rådets direktiv 98/58/EG 
av den 20 juli 1998 om 
skydd av 
animalieproduktionens 
djur (EGT L 221, 
8.8.1998, s. 23):

SMR 16a Rådets förordning (EG) 
nr 1099/2009 av den 24 
september 2009 om skydd 
av djur vid tidpunkten för 
avlivning (EUT L 303, 
18.11.2009, s. 1):
artiklarna 3 och 4

SMR 16b Rådets direktiv 
2007/43/EG av den 28 
juni 2007 om 
fastställande av 
minimiregler för skydd av 
slaktkycklingar (EUT L 
182, 12.7.2007, s. 19):
artikel 3

SMR 16c Rådets direktiv 
1999/74/EG av den 19 
juli 1999 om att fastställa 
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miniminormer för 
skyddet av värphöns 
(EGT L 203, 3.8.1999, s. 
53):
artikel 3 

SMR 16d Rådets förordning (EG) 
nr 1/2005 av den 22 
december 2004 om skydd 
av djur under transport 
och därmed 
sammanhängande 
förfaranden och om 
ändring av direktiven 
64/432/EEG och 
93/119/EG och 
förordning (EG) nr 
1255/97 (EUT L 3, 
5.1.2005, s. 1):
artikel 3

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Bilaga XI

Kommissionens förslag

Bilaga XI

EU-LAGSTIFTNING OM MILJÖ OCH KLIMAT – MÅL SOM MEDLEMSSTATERNAS 
STRATEGISKA PLANER INOM DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN BÖR 

BIDRA TILL I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 96, 97 OCH 103:

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar.

– Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter. 

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

– Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket.

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 
och renare luft i Europa.

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om 
minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 
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2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG.

– [Europaparlamentets och rådets förordning XXXX om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan 
information som är relevant för klimatförändringen].

– [Europaparlamentets och rådets förordning XXX om bindande årliga minskningar av 
medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig 
energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan 
information som är relevant för klimatförändringen].

– Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor. 

– [Europaparlamentets och rådets direktiv XXX om ändring av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet].

– [Europaparlamentets och rådets förordning XXXX om styrningen av energiunionen och 
om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning 
(EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 
2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och 
rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013].

– 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. 

Ändringsförslag

Bilaga XI

EU-LAGSTIFTNING OM MILJÖ OCH KLIMAT – MÅL SOM MEDLEMSSTATERNAS 
STRATEGISKA PLANER INOM DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN BÖR 

BIDRA TILL I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 96, 97 OCH 103:

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar.

– Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter. 

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

– Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket.

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 
och renare luft i Europa.

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om 
minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 
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2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG.

– [Europaparlamentets och rådets förordning XXXX om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan 
information som är relevant för klimatförändringen].

– [Europaparlamentets och rådets förordning XXX om bindande årliga minskningar av 
medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig 
energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan 
information som är relevant för klimatförändringen].

– Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor. 

– [Europaparlamentets och rådets direktiv XXX om ändring av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet].

– [Europaparlamentets och rådets förordning XXXX om styrningen av energiunionen och 
om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning 
(EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 
2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och 
rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013].

– 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. 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XX/XX om minimikrav för 
återanvändning av vatten.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 
2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av 
rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Bilaga XIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XIa
EU-LAGSTIFTNING OM DJURS 
VÄLBEFINNANDE – MÅL SOM 

MEDLEMSSTATERNAS 
STRATEGISKA PLANER INOM DEN 

GEMENSAMMA 
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JORDBRUKSPOLITIKEN BÖR BIDRA 
TILL I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 

96, 97 OCH 103:
– Rådets direktiv 98/58/EG av den 
20 juli 1998 om skydd av 
animalieproduktionens djur.
– Rådets direktiv 1999/74/EG av den 
19 juli 1999 om att fastställa 
miniminormer för skyddet av värphöns. 
– Rådets direktiv 2007/43/EG av den 
28 juni 2007 om fastställande av 
minimiregler för skydd av slaktkycklingar 
– Rådets direktiv 2008/119/EG av 
den 18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar. 
– Rådets direktiv 2008/120/EG av 
den 18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav vid svinhållning. 
– Kommissionens förordning (EG) 
nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007 när det 
gäller handelsnormerna för fjäderfäkött. 
– Rådets förordning (EG) nr 1/2005 
av den 22 december 2004 om skydd av 
djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om 
ändring av direktiven 64/432/EEG och 
93/119/EG och förordning (EG) nr 
1255/97.
– Rådets förordning (EG) nr 
1099/2009 av den 24 september 2009 om 
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. 
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/6 av den 11 
december 2018 om veterinärmedicinska 
läkemedel och om upphävande av direktiv 
2001/82/EG. 
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/4 av den 11 
december 2018 om tillverkning, 
utsläppande på marknaden, användning 
av foder som innehåller läkemedel, om 
ändring av Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EG) nr 183/2005 och 
om upphävande av rådets direktiv 
90/167/EEG. 
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 
2017 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd 
och växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Bilaga XII – tabell 1 – rad 5

Kommissionens förslag

Att bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna och 
att främja hållbar energi. 

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

Ändringsförslag

Att bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna och 
att främja hållbar energi.

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



AD\1181813SV.docx 191/192 PE630.523v04-00

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som 
medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu)

Referensnummer COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

AGRI
11.6.2018

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

ENVI
11.6.2018

Associerat/Associerade utskott - 
tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Giovanni La Via
3.7.2018

Behandling i utskott 6.12.2018

Antagande 14.2.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

42
14
3

Slutomröstning: närvarande ledamöter Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Biljana Borzan, 
Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-
Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, 
José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, 
Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, 
Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, 
Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Joëlle 
Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles 
Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie 
Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, 
Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Merja Kyllönen, 
Alojz Peterle, Carolina Punset, Bart Staes, Babette Winter

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Sophia in ‘t Veld, Jude Kirton-
Darling, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Stanisław 
Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra



PE630.523v04-00 192/192 AD\1181813SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42 +

ALDE : Catherine Bearder, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

EFDD/ Eleonora Evi

GUE/NGL : Merja Kyllönen

PPE: Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, 
Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D: Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 
Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, 
Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, 
Gilles Pargneaux, Babette Winter, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE: Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Bart 
Staes

14 -

ECR : Edward Czesak, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, 
Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL: Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE: Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe 
Hansen, Annie Schreijer-Pierik

3 0
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Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
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