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Ändringsförslag 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 kan 
visas inte ha några skadliga miljöeffekter 
eller bidra till miljöförorenande 
verksamhet. Stöd till skogbrukssektorn ska 
grundas på en skogsförvaltningsplan eller 
liknande instrument.

Or. de

Ändringsförslag 1138
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 görs av sådana äkta
jordbrukare som avses i artikel 4.1 d och
som bidrar till att uppnå de särskilda målen 
i artikel 6. Stöd till skogbrukssektorn ska 
grundas på en skogsförvaltningsplan eller 
liknande instrument.

Or. it

Ändringsförslag 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, under 
förutsättning att de inte påverkar miljön. 
Stöd till skogbrukssektorn ska grundas på 
en skogsförvaltningsplan eller ett liknande 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, inklusive icke-produktiva 
investeringar, som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6. Stöd till 
skogbrukssektorn ska grundas på en 
skogsförvaltningsplan eller ett liknande 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 1141
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. materiella och/eller immateriella 
investeringar som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6. Stöd till 
skogbrukssektorn ska grundas på 
skogsförvaltningsplaner som inriktas på 
plantering av skogar som är inhemska i 
medlemsstaterna samt ett jämnt 
skogstäcke.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att de skogar som planteras är inhemska för att skydda den biologiska 
mångfalden.

Ändringsförslag 1142
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-produktiva investeringar kan 
vara

a) immateriella utredningar och 
investeringar i samband med underhåll, 
restaurering och uppgradering av natur-
och kulturarvet i landsbygdssamhällen, på 
landsbygden och i områden med högt 
naturvärde, inbegripet socioekonomiska 
aspekter samt åtgärder för att öka 
miljömedvetenheten,

b) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner och 
samhällen på landsbygden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds-
och förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra områden med högt 
naturvärde,

c) investeringar som är inriktade på 
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omlokalisering av verksamheter och 
ombyggnader av byggnader eller andra 
inrättningar som ligger i eller i närheten 
av landsbygdssamhällen och som syftar 
till att förbättra livskvaliteten eller att 
förbättra det berörda 
landsbygdssamhällets miljöprestanda.

Or. en

Motivering

I den nya gemensamma jordbrukspolitiken har artikel 20 om grundläggande tjänster och 
förnyelse av samhällen på landsbygden utelämnats och införts under denna allmänna artikel 
om investeringar. Det är viktigt att behålla vissa av de grundläggande delarna av artikeln, 
särskilt för miljöändamål.

Ändringsförslag 1143
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Icke-produktiva investeringar kan 
vara i) immateriella utredningar och 
investeringar i samband med underhåll, 
restaurering och uppgradering av natur-
och kulturarvet i landsbygdssamhällen, på 
landsbygden och i områden med högt 
naturvärde, inbegripet socioekonomiska 
aspekter, ii) utarbetande och uppdatering 
av planer för utveckling av kommuner 
och samhällen på landsbygden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds-
och förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra områden med högt 
naturvärde, i syfte att förbättra 
livskvaliteten eller förbättra det berörda 
landsbygdssamhällets miljöprestanda.

Or. en



AM\1172552SV.docx 7/151 PE632.145v01-00

SV

Ändringsförslag 1144
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd till investeringar i infrastruktur i 
jordbruksföretag som samtidigt visar 
positiva effekter när det gäller de mål om 
miljö, klimat och biologisk mångfald som 
anges i artikel 6 i denna förordning å ena 
sidan, och affärsläget i jordbruksföretaget 
å andra sidan. 

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag (artikel 92) kräver man högre ambition när det gäller klimat- och 
miljörelaterade mål. Att se till att investeringar i fysiska tillgångar, som för närvarande står 
för nästan 23 % av utgifterna för landsbygdsutveckling, bidrar till att uppfylla dessa mål är 
ett konkret bidrag till att göra artikel 92 verklighet.

Ändringsförslag 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Följande investeringar och kategorier av 
utgifter ska inte vara stödberättigande:

Or. fr

Ändringsförslag 1146
Paul Brannen
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Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Investeringar i förnybar energi 
när hållbarhetsrapporten om bioenergi, 
dvs. bedömningen av tillgången till 
råvaror som en obligatorisk del av den, 
tyder på att den effektivaste användningen 
av biomassa, särskilt träbiomassa, i 
enlighet med kaskadprincipen skulle 
kunna undergrävas.

Or. en

Ändringsförslag 1147
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

Or. en

Motivering

Köp av mark måste oavsett orsaken uteslutas.

Ändringsförslag 1148
Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Köp av mark med undantag för 
markköp i miljöbevarande syfte eller mark 

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

obebyggd och bebyggd mark för upp till 
10 % av de totala stödberättigande 
utgifterna för den berörda verksamheten
eller mark som köps genom användning av 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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. Undantag görs 
också för djur som används i stället för 
maskiner i svårframkomlig terräng för 
landskapsvård eller som skydd mot stora 
rovdjur.

Or. de

Ändringsförslag 1150
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 eller för att ersätta 
förlusten av djur till följd av 
rovdjursangrepp.

Or. es
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Ändringsförslag 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 eller utbyte av 
boskap som förlorats på grund av angrepp 
av stora rovdjur.

Or. en

Ändringsförslag 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, skydd av 
besättningar mot rovdjursangrepp.

Or. fr

Ändringsförslag 1153
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, skydd av 
besättningar mot rovdjursangrepp.

Or. fr

Ändringsförslag 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 skydda hjordar mot 
rovdjursangrepp eller återställa jordbruks-
eller skogsbrukspotential efter 
naturkatastrofer och andra katastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 1155
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Skuldräntor.

Or. en
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Ändringsförslag 1156
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
är förenliga 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, förutom om 
nämnda investeringar 

i. möjliggör en potentiell vattenbesparing 
på mellan 10 % och 25 % och förutsatt att 
de ingår i en moderniseringsplan 
avseende bevattningen och att den 
offentliga finansieringen är villkorad med 
inlösen enligt koncession av den 
vattenbesparing som uppstår,

ii. möjliggör att man säkerställer 
jordbruksproduktionen i områden där 
årsnederbörden understiger 500 mm, 

iii. endast påverkar energieffektiviteten 
hos eller utvecklingen av åtgärder som 
inverkar på förvaltningen av det utbud 
som finns tillgängligt, skapandet av en 
damm eller användningen av återvunnet 
vatten som inte påverkar en underjordisk 
eller ytlig vattenförekomst.

Or. es

Ändringsförslag 1157
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Investeringar i bevattning som inte (f) Investeringar i bevattning som inte 
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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.

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 enligt bedömningen 
i förvaltningsplanen för det berörda 
avrinningsdistriktet inte anses ha uppnått 
god status, eller bevattningssystem utan 
vattenmätning, eller bevattningssystem 
som inte genomför avancerat och effektivt 
skydd mot markerosion, eller inte ökar 
humushalter och matjordsbildning.

Or. en

Motivering

Regler från den tidigare förordningen om landsbygdsutveckling har drastiskt förenklats av 
kommissionen i dess nuvarande förslag. Med tanke på att klimatförändringarna accelererar 
och att vi just har bevittnat de hetaste och torraste somrarna som har uppmätts hittills, är det 
dock nödvändigt att vara mycket försiktig vad gäller vattenanvändning. Vi återinför 
skyldigheten att mäta vattenanvändning enligt gällande regler och lägger till skyldigheten att 
skydda matjord och bygga humus för att öka vattenupptagningsförmågan i den bevattnade 
marken.

Ändringsförslag 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 en nettominskning av 
vattenförbrukningen för bevattning i 
avrinningsdistriktet och som inte är 
enhetliga med uppnåendet av god status i 
vattenförekomster såsom anges i artikel 4.1 
i direktiv 2000/60/EG, inbegripet de som 
sammanhänger med utökning av 
bevattning och/eller ökade risker för 
spridning av föroreningar, särskilt när det 
gäller vattendrag som i förvaltningsplanen 
bedömts inte nå tillräckligt god status.
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Or. de

Ändringsförslag 1159
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
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, med undantag 
för om dessa investeringar bidrar till 
bättre vattenförvaltning och 
vattenbesparingar.

Or. en

Ändringsförslag 1160
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 och 
dränering som inte är förenliga 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, förutom om 
nämnda investeringar bidrar till en 
faktisk vattenbesparing.

Or. es
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Ändringsförslag 1161
Stanislav Polčák

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
har något påvisbart samband med 
minskad risk för torka 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.

Or. cs

Ändringsförslag 1162
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
är förenliga med uppnåendet av god status 
i vattenförekomster i den mening som 
avses i direktiv 2000/60/EG, av skäl med 
anknytning till vattenkvantiteten, förutom 
om de är förenliga med de principer som 
anges i artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik
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Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
är enhetliga med uppnåendet av god status 
i vattenförekomster i den mening som 
avses i direktiv 2000/60/EG av skäl som 
har med vattenmängden att göra, såvida 
de inte är förenliga med de principer som 
beskrivs i artikel 4.7 i direktiv 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att föreslå ett alternativ till kommissionens förslag om att 
göra vissa investeringar i bevattning stödberättigade om de är förenliga med de principer 
som beskrivs i artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag 1164
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) Investeringar i större infrastruktur 
som inte ingår i lokala 
utvecklingsstrategier och som strider mot 
fullgörandet av de skyldigheter som följer 
av de lagstiftningsinstrument som avses i 
bilaga XI.

Or. es

Ändringsförslag 1165
Paul Brannen
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Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Investeringar i större infrastruktur, 
särskilt för djuruppfödning, som inte ingår 
i lokala utvecklingsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 1166
Stefan Eck 

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 infrastruktur som 
leder till en ökning av djurtätheten bland 
livsmedelsproducerande djur och som inte 
är förenliga med rekommendationer för att 
stödja en god djurhälsa och djurskydd för 
att minska användningen av mikrobiella 
medel, och de principer som anges i rådets 
direktiv 98/58/EG om skydd av djur som 
hålls för animalieproduktion, särskilt 
tillhandahållande av byggnader, foder, 
vatten och skötsel som är anpassade till 
djurens fysiologiska och etologiska behov 
och i enlighet med beprövad erfarenhet 
och vetenskaplig kunskap.

Or. en

Ändringsförslag 1167
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

är förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt de principer om hållbar 
skogsförvaltning som utvecklats i de 
europeiska riktlinjerna för beskogning och 
återbeskogning, särskilt beskogning av 
artrika ängar och betesmarker.

Or. en

Ändringsförslag 1168
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Investeringar som leder till en 
ökning av antalet djur och/eller 
djurtätheten i det jordbruksföretag som 
gynnas av investeringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Investeringar i infrastruktur som 
inte överensstämmer med 
rekommendationer för att stödja en god 
djurhälsa och djurskydd, och de principer 
som anges i rådets direktiv 98/58/EG om 
skydd av djur som hålls för 
animalieproduktion, särskilt 
tillhandahållande av byggnader, foder, 
vatten och skötsel som är anpassade till 
djurens fysiologiska och etologiska behov 
och i enlighet med beprövad erfarenhet 
och den bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskapen.

Or. en

Motivering

Ejflu bör inte ge stöd till ohållbara investeringar. Höga krav på djurens välbefinnande och 
skyddet av människors och djurs hälsa är en viktig del av en hållbar utveckling. Investeringar 
i infrastruktur som inte kan uppfylla bestämmelserna avseende djurs hälsa och djurskydd, 
som exempelvis intensiva djurinneslutningssystem, såsom inredda burar för höns och bås för 
suggor, bör därför betraktas som ej stödberättigande.

Ändringsförslag 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Investeringar i 
bioenergiproduktion som inte 
överensstämmer med de 
hållbarhetskriterier som fastslås i 
direktivet om förnybar energi, inbegripet 
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begränsning av vissa slag av råvaror.

Or. de

Ändringsförslag 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h a) investeringar i infrastruktur som 
inte stämmer överens med 
rekommendationer för god djurvälfärd, 
och principer som finns i rådets direktiv 
98/58/EG om skydd av 
animalieproduktionens djur.

Or. sv

Motivering

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) borde inte stödja icke-
hållbara investeringar, hög standard för djurvälfärd och skydd av djurs och människors hälsa 
är en viktig del av en hållbar utveckling för jordbruket.

Ändringsförslag 1173
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Investeringar som kan öka redan 
observerad överproduktion eller obalans 
på marknaden på regional, nationell eller 
europeisk nivå.

Or. en
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Motivering

Stöd till investeringar får inte beviljas till fysiska tillgångar som kan öka redan observerad 
överproduktion. Till exempel bör man inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
kunna stödja investeringar som syftar till att öka mjölkproduktionskapacitet i regioner som 
riskerar överproduktion.

Ändringsförslag 1174
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) De uppfödningsanläggningar eller 
företag som avsätter hela sin produktion 
åt tjurfäktningsevenemang ska också 
uteslutas från stöd.

Or. es

Ändringsförslag 1175
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Investeringar för produktion av 
bioenergi som inte är förenliga med de 
hållbarhetskriterier som fastställs i 
direktivet om förnybar energi, inbegripet 
typgränserna för vissa råvaror, ska också 
uteslutas från stöd. 

Denna förteckning över icke 
stödberättigande investeringar ska även 
vara tillämplig på de typer av sektorsvisa 
investeringar som fastställs i kapitel III.

Or. es
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Ändringsförslag 1176
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna bidra till EU:s mål bör 
investeringar som föreslås i en 
förvaltningsplan eller något annat 
instrument som genomför EU:s regelverk 
som är föremål för överträdelse, oavsett 
stadiet av överträdelseförfarandet, 
automatiskt betraktas som ej 
stödberättigade investeringar, utan att de 
uttryckligen anges.

I detta syfte bör olika generaldirektorat 
inom kommissionen ha ett nära 
samarbete och omedelbart avbryta 
finansieringen, inklusive återkrav i 
efterhand, om det konstateras att medlen 
tillhandahållits på felaktiga grunder.

Or. en

Ändringsförslag 1177
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hänvisning till led h ska urvalet av 
de arter som ska planteras och av de 
arealer och metoder som ska användas 
göras på ett sådant sätt att man undviker 
olämplig beskogning av känsliga 
livsmiljöer såsom torvmossar och 
våtmarker och motverkar negativa 
effekter på områden med stort ekologiskt 
värde, inbegripet arealer som används för 
jordbruk med högt naturvärde. På 
områden som utsetts som Natura 2000-
områden enligt rådets direktiv 
1992/43/EEG och direktiv 2009/147/EG 
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får endast sådan beskogning tillåtas som 
är förenlig med skötselmålen för området 
i fråga och som beslutats tillsammans 
med den myndighet i medlemsstaten som 
har ansvar för genomförandet av Natura 
2000. Stöd bör inte beviljas för 
investeringar i beskogning med invasiva 
eller potentiellt invasiva arter, för 
plantering av träd i skottskog med kort 
omloppstid, julgranar eller snabbväxande 
träd för energiproduktion. För 
brandkänsliga områden som fått stöd från 
Ejflu under perioden 2007–2013 eller 
2014–2020 för förebyggande av 
naturkatastrofer, nämligen brand, eller 
för återställande åtgärder efter brand, 
kommer dessutom villkoret för att få 
finansiering vara en aktiv medverkan av 
myndigheter när det gäller ekologi och 
beslutsfattande vid bekämpande av 
skogsbränder i alla restaurerings- och 
beskogningsåtgärder.

Or. en

Motivering

De flesta av formuleringarna är hämtade från den delegerade förordningen nr 1307/2013 
som är relaterad till aktuell åtgärd 8 i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Med tanke på 
återkommande bränder, som i slutändan är ett naturligt fenomen, bör vi dessutom hjälpa 
skogar och landskap att vara mer motståndskraftiga mot bränder. För detta ändamål bör 
experter på skogsbrandekologi involveras i investeringar i brandskydd eller återställande 
åtgärder.

Ändringsförslag 1178
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Detta stycke undergräver hela artikelns syfte.

Ändringsförslag 1179
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1180
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska begränsa stödet till 
högst 75 % av de stödberättigande 
kostnaderna. Medlemsstaterna ska 
prioritera investeringar som görs av 
sådana unga jordbrukare som avses i 
artikel 4.1 e i denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 1181
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, 
inrättande och regenerering av system för 
trädjordbruk samt förnyelse av system för 
trädjordbruk och investeringar som är 
kopplade till de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.

Or. en

Motivering

I den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken är ”beskogning och inrättande av system 
för trädjordbruk” en delåtgärd inom åtgärd 8 – en skogsrelaterad åtgärd. För att uppnå 
enhetlighet med andra ändringsförslag görs här åtskillnad mellan system för trädjordbruk 
och åtgärder för beskogning. Men inrättandet och regenereringen av dessa system är inte 
nödvändigtvis en icke-produktiv investering, eftersom det kan medföra stora klimat- och 
miljöfördelar.

Ändringsförslag 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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) Inrättande av system för 
trädjordbruk, 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.

Or. en

Motivering

Trädjordbrukssystem har många fördelar för miljön och ökar gårdars motståndskraft. 
Upprättande och underhåll av trädjordbruksområden är inte beskogning eftersom marken i 
vanliga fall förblir jordbruksmark i administrations- och kontrollsystemet och systemet för 
identifiering av jordbruksskiften. Kostnader för individuellt skydd av träd mot djur kan vara 
höga och införandet av ”trädjordbruk” i den här artikeln möjliggör att 100 % av kostnaderna 
är berättigade till stöd.
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Ändringsförslag 1183
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, 
förnyelse av system för trädjordbruk och 
investeringar som är kopplade till de 
särskilda miljö- och klimatrelaterade mål 
som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Or. es

Motivering

Med tanke på de specifika egenskaper som kännetecknar system för trädjordbruk, som 
befinner sig någonstans mellan jordbruk och skogsbruk, måste de nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag 1184
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Icke-produktiva investeringar som 
är kopplade till det specifika 
djurskyddsmål som anges i artikel 6.1 i.

Or. en

Ändringsförslag 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Investeringar i områden med 
naturliga och/eller särskilda 
begränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Investeringar för att skydda 
hjordar mot rovdjursangrepp.

Or. en

Ändringsförslag 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
naturkatastrofer och andra katastrofer samt 
investeringar i lämpliga förebyggande 
åtgärder i skogar och i landsbygdsmiljön, 
såsom skyddsåtgärder mot angrepp av 
stora rovdjur.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, naturkatastrofer och andra 
katastrofer, inbegripet skadegörare och 
sjukdomar, samt investeringar i lämpliga 
förebyggande åtgärder i skogar och i 
landsbygdsmiljön 

Or. es

Ändringsförslag 1189
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Medlemsstaterna får fastställa 
prioriteringskriterier för beviljande av 
stöd inom ramen för denna typ av 
interventioner som kan användas när det 
gäller leveranskedjeavtal samt korta 
leveranskedjor och lokala marknader.

Or. it

Ändringsförslag 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Investeringar för att skydda 
besättningar mot rovdjursangrepp.

Or. fr
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Ändringsförslag 1191
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Investeringar för att skydda 
djurbesättningar mot rovdjursangrepp.

Or. es

Ändringsförslag 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Investeringar i tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, och i 
arrondering.

Or. en

Ändringsförslag 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Mångfunktionella 
förbindelsevägar i skogen och 
skogsrelaterade materialinvesteringar i 
bergsområden och de yttersta 
randområdena.

Or. fr
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Ändringsförslag 1194
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Investeringar som görs av unga 
jordbrukare.

Or. es

Motivering

Stödet till investeringar som görs av unga jordbrukare måste förbättras med tanke på behovet 
av att främja en generationsväxling.

Ändringsförslag 1195
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Jordbruksinvesteringar i områden 
med naturliga eller andra specifika 
begränsningar.

Or. es

Motivering

Det är ytterst viktigt att upprätthålla jordbruket i dessa områden med tanke på dess stora 
bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag 1196
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från tredje stycket i 
denna punkt ska medlemsstaterna 
begränsa stödet till högst 90 % av de 
stödberättigande kostnaderna för 
investeringar som görs av sådana unga 
jordbrukare som avses i artikel 4.1 e i 
denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Investeringar i tillträde till jordbruks-
och skogsmark, och i arrondering.

Or. en

Motivering

Det är tillrådligt att lägga till arrondering och jord- och skogsbruksinfrastruktur bland 
investeringar där maximalt stöd kan ökas upp till 100 %, med tanke på att det är en 
investering i allmänhetens intresse och inte alltid direkt kopplad endast till specifika miljö-
och klimatrelaterade mål.

Ändringsförslag 1198
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Landsbygdsutvecklingsfonder får 
inte användas för att medfinansiera 
investeringar i koncentrerade 
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utfodringsoperationer.

Or. en

Ändringsförslag 1199
Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag 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 uppnås.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag och verksamhet för 
företagsutveckling 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 uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 1200
Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) företagsetablering inom annan 
verksamhet än jordbruk i 
landsbygdsområden som ingår i lokala 
utvecklingsstrategier.

(c) företagsetablering och -utveckling
inom annan verksamhet än jordbruk i 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1202
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska bevilja stöd i 
form av enhetsbelopp. Stödet ska 
begränsas till ett högsta belopp på 100 000 
euro och får kombineras med 
finansieringsinstrument.

4. Medlemsstaterna ska bevilja stöd i 
form av enhetsbelopp. Stödet ska 
begränsas till ett högsta belopp på 100 000 
euro när det gäller företagsinvesteringar
och får kombineras med 
finansieringsinstrument.

Or. it

Ändringsförslag 1203
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a

Stöd till övergångsprojekt – finansiering 
av projekt vid jordbruksföretag 

1. Medlemsstaterna får bevilja riktiga 
jordbrukare ett stöd till ett 
övergångsprojekt enligt villkoren i denna 
artikel och vad som anges närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att 
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de särskilda målen i artikel 6 uppnås. 

2. Projektet ska utgå från en enda akt 
bestående av en inledande diagnos och en 
handlingsplan med närmare uppgift om 

– målen och deras överensstämmelse med 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
mål, 

– de behov som de tillgodoser,

– de investeringar, utbildningar, 
åtaganden och andra åtgärder som krävs 
för att uppnå dess mål, liksom 
kostnaderna för detta, 

– riskerna med anknytning till projektet 
och täckningen av dem, 

– vinsterna och mervärdet med projektet 
för jordbrukaren, 

– vinsterna och mervärdet för samhället,

– en uppskattning av behoven av 
offentligt stöd, för att säkerställa att 
projektet ska bli fullt ut framgångsrikt när 
det gäller materiella och immateriella 
investeringar och risktäckning. 

3. Medlemsstaterna ska bevilja stöd i form 
av enhetsbelopp. Stödet ska begränsas till 
ett högsta belopp på 100 000 euro och får 
kombineras med finansieringsinstrument. 

4. Medlemsstaten ska försäkra sig om 
projektets slutförande för att bestyrka de 
offentliga belopp för vilka åtaganden 
gjorts. 

5. Medlemsstaterna får inte stödja projekt 
i enlighet med denna artikel mer än en 
gång per stödmottagare. 

Or. fr

Ändringsförslag 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Ingen belöning för riskbeteenden.

Ändringsförslag 1205
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1206
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 1207
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Kostnaderna för klimatförändringsrelaterade extrema väderförhållanden ökar för varje år. 
Detta är därmed en kategori som riskerar att svälja allt större portioner av en allt mer 
åtstramad budget för landsbygdsutveckling. Att göra det obligatoriskt för medlemsstaterna 
leder bara till en minskning av finansieringen för andra landsbygdsutvecklingsåtgärder som 
skulle kunna ha positiva effekter på produktionssystemen. Dessutom bör medlemsstaterna 
kunna välja.

Ändringsförslag 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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



AM\1172552SV.docx 37/151 PE632.145v01-00

SV

jordbrukspolitiken. jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 1209
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har riskhanteringssystem som faller under bestämmelserna om statligt 
stöd och skulle vilja fortsätta använda dessa system. Riskhanteringsverktygen bör därför vara 
frivilliga.

Ändringsförslag 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får bevilja stöd 
enligt denna interventionstyp i syfte att 
främja jordbruksmetoder som minskar 
risker och höjer motståndskraften mot 
naturliga risker och risker på grund av 
klimatförändringar, samt i syfte att främja 
riskhanteringsverktyg som hjälper riktiga 
jordbrukare att hantera de produktions- och 
inkomstrisker med koppling till deras 
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jordbruksverksamhet som ligger utanför 
deras kontroll, och som bidrar till att uppnå 
de särskilda målen i artikel 6.

Or. de

Motivering

Ingen belöning för riskbeteende.

Ändringsförslag 1211
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får bevilja stöd 
enligt denna interventionstyp i syfte att 
främja riskhanteringsverktyg som hjälper 
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. Därutöver 
bör riskreduceringsstrategier som ökar 
jordbrukets motståndskraft och minskar 
exponeringen för inkomstinstabilitet 
stödjas och uppmuntras.

Or. en

Motivering

Riskreducering och förebyggande av krissituationer som uppstår bör uppmuntras och 
jämställas med riskhantering.

Ändringsförslag 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Dessa instrument kan bestå av 
system för hantering av flera olika risker.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör svara mot alla de särskilda mål som anges i artikel 6.

Ändringsförslag 1213
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får bevilja stöd 
enligt denna interventionstyp i syfte att 
främja riskreducerings- och
riskhanteringsverktyg som hjälper riktiga 
jordbrukare att undvika, minska och
hantera de produktions- och inkomstrisker 
med koppling till deras 
jordbruksverksamhet som inte är 
förutsedda, ligger utanför deras kontroll, 
och som bidrar till att uppnå de särskilda 
målen i artikel 6

Or. en

Motivering

Kostnaderna för klimatförändringsrelaterade extrema väderförhållanden ökar för varje år. 
Detta är därmed en kategori som riskerar att svälja allt större portioner av en allt mer 
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åtstramad budget för landsbygdsutveckling. Riskhantering och försäkring får inte fossilisera 
dåliga jordbruksmetoder som ökar risken för förluster. Enbart jordbrukare som minimerar 
risken (t.ex. genom att klimatsäkra sina system genom att bygga/täcka humus/matjord eller 
undvika monokulturella metoder och sprida riskerna genom en stor mångfald av system) bör 
kunna omfattas av EU-finansierade privata försäkringar.

Ändringsförslag 1214
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får 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.

Or. en

Ändringsförslag 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får 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.

Or. en
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Ändringsförslag 1216
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 får 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.

Or. en

Ändringsförslag 1217
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1218
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

utgår
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Or. en

Motivering

Offentliga EU-medel för privata försäkringar innebär att stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken går till finansinstitut i stället för jordbrukare, där riskfyllda metoder för 
tillfället försäkras och utgifterna antagligen kommer att öka när klimatförändringarna gör sig 
gällande. Detta överensstämmer inte med principen om budgeteffektivitet.

Ändringsförslag 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

utgår

Or. de

Motivering

Ingen belöning för riskbeteenden.

Ändringsförslag 1220
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

(a) Premier för skörde-, djur- och 
växtförsäkringar som täcker ekonomiska 
förluster för jordbrukare orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden, djur-
eller växtsjukdomar, skadedjursangrepp 
eller en miljöolycka.

Or. en
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Motivering

Riskhanteringen bör bli mer ändamålsenlig för situationen på jordbruksföretagsnivå.

Ändringsförslag 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Gemensamma fonder som används 
för att betala ut ekonomisk ersättning till 
jordbrukare som drabbats av ekonomiska 
förluster till följd av ogynnsamma 
väderleksförhållanden, utbrott av en djur-
eller växtsjukdom, skadedjursangrepp 
eller en miljöolycka.

Or. en

Motivering

Riskhanteringen bör bli mer ändamålsenlig för situationen på jordbruksföretagsnivå.

Ändringsförslag 1222
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) En lista över åtgärder som avser 
fastställande av riskförebyggande och 
uppbyggnad av ekologisk motståndskraft.

Or. de

Motivering

Ingen belöning för riskbeteenden.



PE632.145v01-00 44/151 AM\1172552SV.docx

SV

Ändringsförslag 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ekonomiska bidrag till åtgärder som 
ökar jordbrukets motståndskraft, bland 
annat, men inte begränsat till, 
diversifiering av grödor och system för 
trädjordbruk.

Or. en

Motivering

System för trädjordbruk och strategier för diversifiering av grödor kan öka jordbrukets 
motståndskraft.

Ändringsförslag 1224
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ekonomiska bidrag till 
riskreducering genom exempelvis skydd 
av landskapselement och mark som bidrar 
till att minska risker såsom torka, 
översvämning och brand.

Or. en

Ändringsförslag 1225
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Ingen belöning för riskbeteenden.

Ändringsförslag 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Typerna av stödberättigande 
försäkringssystem och gemensamma 
fonder, och vad de omfattar. När det gäller 
punkt 3 b, c och d avses med gemensam 
fond ett 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 till följd av 
ogynnsamma väderförhållanden, utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom, 
skadedjursangrepp eller en miljöolycka, 
eller för en kraftig inkomstminskning.

Or. en

Motivering

Riskhanteringen bör bli mer ändamålsenlig för situationen på jordbruksföretagsnivå.

Ändringsförslag 1227
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Offentliga EU-medel för privata försäkringar innebär att stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken går till finansinstitut i stället för jordbrukare, där riskfyllda metoder för 
tillfället försäkras och utgifterna antagligen kommer att öka när klimatförändringarna gör sig 
gällande. Detta överensstämmer inte med principen om budgeteffektivitet.

Ändringsförslag 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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. Stöd får endast beviljas för 
försäkringsavtal som täcker förluster som 
orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom, skadedjursangrepp, en 
miljöolycka eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa spridningen av en 
växtsjukdom eller en skadegörare som 
förstör jordbrukarens produktion. Index 
får användas vid beräkningen av 
jordbrukarens årsproduktion. Den 
beräkningsmetod som används ska göra 
det möjligt att fastställa den enskilda 
jordbrukarens faktiska förlust under ett 
visst år. Beräkningen av de orsakade 
förlusternas omfattning får anpassas efter 
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varje produkts särdrag under tillämpning 
av

i) biologiska index (förlusten av 
biomassa) eller likvärdiga index för 
minskad avkastning som har fastställts på 
jordbruksföretagsnivå, lokal, regional 
eller nationell nivå, eller

ii) väderindex (bland annat regnmängd 
och temperatur) som har fastställts på 
lokal, regional eller nationell nivå.

Or. en

Motivering

Riskhanteringen bör bli mer ändamålsenlig för situationen på jordbruksföretagsnivå.

Ändringsförslag 1229
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Metod för att konstatera att 
mottagaren har vidtagit alla åtgärder för 
att undanröja risker innan han eller hon 
anses vara ersättningsberättigad.

Or. de

Motivering

Ingen belöning för riskbeteenden.

Ändringsförslag 1230
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Offentliga medel ska endast 
beviljas för en försäkringspremie om en 
stödmottagare åtar sig att vidta 
begränsande åtgärder för att minimera 
sin exponering mot risker.

Or. en

Motivering

Kostnaderna för klimatförändringsrelaterade extrema väderförhållanden ökar för varje år. 
Detta är därmed en kategori som riskerar att svälja allt större portioner av en allt mer 
åtstramad budget för landsbygdsutveckling. Riskhantering och försäkring får inte fossilisera 
dåliga jordbruksmetoder som ökar risken för förluster. Enbart jordbrukare som minimerar 
risken (t.ex. genom att klimatsäkra sina system genom att bygga/täcka humus/matjord eller 
undvika monokulturella metoder och sprida riskerna genom en stor mångfald av system) 
skulle därför omfattas av EU-finansierade privata försäkringar.

Ändringsförslag 1231
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Stöd ska inte beviljas jordbrukare 
som har misslyckats med att undvika 
risker genom god förvaltning i enlighet 
med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden samt villkoren.

Or. en

Ändringsförslag 1232
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, vinsten 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. 
Stödet ska anpassas efter den produktion, 
vinst eller inkomst som kan utverkas.

Or. it

Ändringsförslag 1233
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 om åtgärder för att 
begränsa eller minimera risker har 
vidtagits och för att täcka förluster på minst 
30 % 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.

Or. en

Ändringsförslag 1234
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Motivering

Detta är inte hållbart på grund av budgetbegränsningarna. Kommissionens utkast kommer att 
kräva större utgifter från medlemsstaterna för denna kategori, vilket i allmänhet ökar de 
offentliga utgifterna och utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken i en allt mer 
åtstramad budget för landsbygdsutveckling och för över dem till privata försäkringar, vilket 
gynnar privata finansinstitut, utan att ställa några krav på att i första hand mildra eller 
minska dessa risker.

Ändringsförslag 1235
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
riskhanteringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 1236
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska inte stödja 
interventioner som riskerar att leda till 
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negativa effekter för miljön.

Or. en

Motivering

Finansiering som gynnar intensifiering får inte beviljas.

Ändringsförslag 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. en

Motivering

Denna samarbetsform måste uppfattas och användas som ett sätt att bidra till målet att skapa 
generationsskifte.

Ändringsförslag 1238
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Leader-initiativet, som benämns 
som lokalt ledd utveckling i punkt 1, 
innebär ett aktivt och huvudsakligt 
deltagande av jord- och/eller 
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skogsbruksföretag.

Or. it

Ändringsförslag 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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, system för 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.

Or. en

Ändringsförslag 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

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 ska 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.

Or. en
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Ändringsförslag 1241
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
relevanta åtgärder för främjande av 
innovation, tillgång till utbildning och 
rådgivning samt spridning av kunskap och 
information som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6.

2. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
relevanta åtgärder, framför allt bland unga 
jordbrukare, för främjande av innovation, 
tillgång till utbildning och rådgivning samt 
spridning av kunskap och information som 
bidrar till att uppnå de särskilda målen i 
artikel 6.

Or. it

Ändringsförslag 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt denna interventionstyp får
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
relevanta åtgärder för främjande av 
innovation, tillgång till utbildning och 
rådgivning samt spridning av kunskap och 
information som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6.

2. Enligt denna interventionstyp ska
medlemsstaterna och EU täcka 
kostnaderna för alla relevanta åtgärder för 
främjande av innovation, tillgång till 
utbildning och rådgivning samt spridning 
av kunskap och information som bidrar till 
att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska begränsa stödet till 
högst 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Or. es

Ändringsförslag 1244
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna får finansiera upp till 
100 % av kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 1245
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna i fråga om inrättande av 
jordbruksrådgivning bevilja stöd i form av 
ett fast belopp på högst 200 000 euro.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget som motiverar detta. Det är stor skillnad på 200 000 euro i de olika 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 1246
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 72a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 72 a

Stöd för att förebygga och begränsa 
skador orsakade av skyddade stora 

köttätande arter

1. Medlemsstaterna får, i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel, stödja 
införandet av åtgärder för att skydda 
jordbruksföretag mot angrepp av stora 
köttätande arter som skyddas enligt rådets 
direktiv 92/43/EEG och för att ersätta 
producenter för förluster till följd av 
sådana skador.

2. Medlemsstaterna ska garantera full 
eller partiell ersättning av de extra 
kostnader som uppstått och den 
inkomstförlust som orsakats av de 
förebyggande åtgärderna eller de 
förluster som drabbat besättningarna till 
följd av dessa skador.

3. Medlemsstaterna ska fastställa de typer 
av skador och de förebyggande åtgärder 
som ska bli föremål för den ersättning 
som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Till följd av habitatdirektivet har förekomsten av skyddade stora köttätande arter ökat 
avsevärt i Europeiska unionen, och därigenom även angreppen på boskap. Ett särskilt 
ingripande inom ramen för kapitlet om landsbygdsutveckling bör införas för att ersätta 
jordbrukarna för deras skador.

Ändringsförslag 1247
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1248
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa urvalskriterierna för 
investeringsinterventioner med tydliga 
miljösyften eller som genomförs i samband 
med återställande verksamhet.

Medlemsstaterna ska dessutom tillämpa 
urvalskriterierna för 
investeringsinterventioner med tydliga 
miljösyften eller som genomförs i samband 
med återställande verksamhet.

Or. en

Motivering

Miljöurvalskriterierna måste alltid tillämpas för att säkerställa lika villkor.

Ändringsförslag 1249
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Urvalskriterier får inte fastställas 
för insatser som har tilldelats en 
spetskompetensstämpel inom ramen för 
Horisont 2020 eller Horisont Europa, 

4. Urvalskriterier får inte fastställas 
för insatser som har valts ut inom ramen 
för Life+, under förutsättning att sådana 
insatser är samstämmiga med den 
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eller som har valts ut inom ramen för 
Life+, under förutsättning att sådana 
insatser är samstämmiga med den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Detta minskar administrationen för Life+-projekt, eftersom de redan har uppfyllt kriterierna 
för deltagande. Natura 2000-jordbruksområden befinner sig i det värsta skicket av alla 
Natura 2000-områden, eftersom de får så lite finansiering och det inte finns några incitament 
för jordbrukare att skydda arter eller livsmiljöer.

Ändringsförslag 1250
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) betalningar av förvaltningsavgifter 
och återbetalningar av de 
förvaltningskostnader som uppstår för de 
organ som genomför 
finansieringsinstrumentet.

utgår

Or. en

Motivering

Offentliga medel bör inte användas för att täcka kostnaderna för privata finansiella företag, i 
synnerhet eftersom dessa medel tas från en allt mer åtstramad budget för 
landsbygdsutveckling och förhindrar andra effektiva utgiftsflöden från att betala för 
miljövänliga projekt eller miljövänligt jordbruk.

Ändringsförslag 1251
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 74a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 74a

Särskilda finansieringsinstrument

1. De förvaltande myndigheterna ska 
inrätta en fond för tillhandahållande av 
finansieringsinstrument, för att ge stöd i 
form av lånegarantier som begärs av 
sådana unga jordbrukare som avses i 
artikel 4.1 e i denna förordning.

2. Medlemsstaten får för denna fond 
avsätta högst 50 % av anslaget för 
interventionerna för unga jordbrukare.

3. Medlemsstaten får tillämpa det 
finansieringsinstrument som avses i 
denna artikel tillsammans med det stöd 
som avses i artikel 69 i denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 1252
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75 [...] utgår

Or. en

Motivering

Detta nya instrument skulle innebära att ännu fler (offentliga) medel för landsbygdsutveckling 
kan föras över till privata försäkringssystem, vilket gynnar finansinstitut snarare än 
lokalsamhällen, naturen och jordbrukare. Europaparlamentet och rådet avvisade 
kommissionens senaste försök (i minireformen av omnibusförordningen) att föra över 
resurser för landsbygdsutvecklingen till Efsi, men kommissionen försöker genom denna 
reform göra samma sak under ett annat namn (InvestEU), vilket kommer att ge mindre medel 
för naturvård, miljöåtgärder i jordbruket, Leader etc.
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Ändringsförslag 1253
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) stöd till områden med naturliga 
begränsningar enligt artikel 66,

Or. en

Motivering

Detta tar för närvarande medel från landsbygdsutvecklingen (Ejflu), men används utan 
villkor som ett kompletterande stöd till direktstöd. Om det förblir ett ovillkorligt 
kompletterande stödtill direktstöd, och tillämpas universellt per region eller medlemsstat 
baserat på antalet hektar, är det lämpligt att flytta dessa till samma fond som direktstödet 
(EGFJ).

Ändringsförslag 1254
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) riskhanteringsverktyg enligt 
artikel 70. 

Or. en

Motivering

Dessa är avsedda att använda mer och mer av medlen för landsbygdsutvecklingen och 
därmed ge mindre medel för åtgärder för miljön, lokalsamhällen och miljövänligt jordbruk. 
Genom att flytta verktygen till EGFJ får dessa åtgärder för utveckling av miljön och 
lokalsamhällen mer utrymme.

Ändringsförslag 1255
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ejflu ska finansiera de 
interventionstyper som avses i avdelning 
III kapitel IV.

2. Ejflu ska finansiera de 
interventionstyper som avses i avdelning 
III kapitel IV, med undantag för 
artiklarna 66 och 70.

Or. en

Ändringsförslag 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utgifter berättigar till stöd från 
EGFJ och Ejflu från den 1 januari det år 
som följer på det år då kommissionen 
godkänner de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Utgifter berättigar till stöd från 
EGFJ och Ejflu från den 1 januari av den 
berörda finansiella perioden. Utgifter ska 
ersättas efter det att kommissionen har 
godkänt de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 1257
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 86.5 ska en 
medlemssats ekonomiska anslag som avses 
i första stycket efter avdrag av de belopp 
som anges i bilaga VI och före varje 
överföring enligt artikel 15 fastställas i 
bilaga VII.

Vid tillämpning av artikel 86.5 och 86.5a
ska en medlemsstats ekonomiska anslag 
som avses i första stycket efter avdrag av 
de belopp som anges i bilaga VI och före 
varje överföring enligt artikel 15 fastställas 
i bilaga VII.

Or. es
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Ändringsförslag 1258
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av bilaga IX med 
avseende på att se över den årliga 
fördelningen per medlemsstat för att ta 
hänsyn till relevant utveckling, inbegripet 
de överföringar som avses i artiklarna 15 
och 90 för att göra tekniska anpassningar 
utan att förändra de övergripande anslagen 
eller för att ta hänsyn till andra ändringar 
som föreskrivs i en lagstiftningsakt efter 
denna förordnings antagande.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av bilaga IX med 
avseende på att se över den årliga 
fördelningen per medlemsstat för att ta 
hänsyn till relevant utveckling, inbegripet 
de överföringar som avses i artikel 90 för 
att göra tekniska anpassningar utan att 
förändra de övergripande anslagen eller för 
att ta hänsyn till andra ändringar som 
föreskrivs i en lagstiftningsakt efter denna 
förordnings antagande.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till artikel 15 är i nuläget inte relevant här.

Ändringsförslag 1259
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens genomförandeakt om 
godkännande av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
enligt artikel 106.6 ska fastställa det högsta 
Ejflu-bidraget till planen. Bidraget från 
Ejflu ska beräknas på grundval av de 
stödberättigande offentliga utgifterna.

Kommissionens genomförandeakt om 
godkännande av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
enligt artikel 106.6 ska fastställa det lägsta 
och det högsta Ejflu-bidraget till planen. 
Bidraget från Ejflu ska beräknas på 
grundval av de stödberättigande offentliga 
utgifterna.
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Or. en

Motivering

Detta garanterar ett lägsta bidrag till landsbygdsutveckling och möjliggör bättre finansiering 
av t.ex. åtgärder för miljön, utveckling av lokalsamhällen och miljövänligt jordbruk eller 
motsvarar de ökade utgifter för landsbygdsutveckling som förväntas för privata försäkringar, 
digitalisering etc., som annars skulle åsidosätta finansieringen av en hållbar 
landsbygdsutveckling som gynnar miljön och lokalsamhällena.

Ändringsförslag 1260
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den minsta Ejflu-bidragsnivån ska vara 20
%.

Den minsta Ejflu-bidragsnivån ska vara 10
%.

Or. en

Motivering

Skapar större flexibilitet.

Ändringsförslag 1261
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 80 % för förvaltningsåtaganden 
som avses i artikel 65 i denna förordning, 
för stöd enligt artikel 67 i denna 
förordning, för icke-produktiva 
investeringar som avses i artikel 68 i denna 
förordning, för stöd till det europeiska 
innovationspartnerskapet enligt artikel 71 i 
denna förordning och för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 

(a) 85 % för förvaltningsåtaganden 
som avses i artikel 65 i denna förordning, 
för stöd enligt artikel 67 i denna 
förordning, för icke-produktiva 
investeringar som avses i artikel 68 i denna 
förordning, för stöd till det europeiska 
innovationspartnerskapet enligt artikel 71 i 
denna förordning och för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
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förordning (EU) [CPR], förordning (EU) [CPR],

Or. en

Ändringsförslag 1262
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 80 % för förvaltningsåtaganden 
som avses i artikel 65 i denna förordning, 
för stöd enligt artikel 67 i denna 
förordning, för icke-produktiva 
investeringar som avses i artikel 68 i denna 
förordning, för stöd till det europeiska 
innovationspartnerskapet enligt artikel 71 i 
denna förordning och för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR],

(a) 85 % för förvaltningsåtaganden 
som avses i artikel 65 i denna förordning, 
för stöd enligt artikel 67 i denna 
förordning, för icke-produktiva 
investeringar som avses i artikel 68 i denna 
förordning, för stöd till det europeiska 
innovationspartnerskapet enligt artikel 71 i 
denna förordning och för Leader som 
kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR],

Or. en

Ändringsförslag 1263
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) 80 % för unga jordbrukares 
etablering som avses i artikel 69.

Or. en

Motivering

Unga jordbrukares etablering är en viktig prioritering under den nya programperioden och 
bör därför också finansieras med 80 %.
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Ändringsförslag 1264
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 100 % för insatser som erhåller 
finansiering genom medel som överförs till 
Ejflu enligt artiklarna 15 och 90 i denna 
förordning.

(b) 100 % för insatser som erhåller 
finansiering genom medel som överförs till 
Ejflu enligt artikel 90 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till artikel 15 är i nuläget inte relevant här.

Ändringsförslag 1265
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 10 % 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].

Or. en

Ändringsförslag 1266
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Minst 3 % av Ejflus totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för 
jordbruksrådgivning enligt artikel 13 och 
interventioner för kunskapsutbyte och 
information enligt artikel 72.

Or. en

Motivering

Jordbrukare behöver förvärva nya typer av kompetens och kunskap för att börja använda sig 
av mer hållbara jordbruksmetoder. Under den nuvarande programperioden står 
kunskapsutbyte för ca 1,2 % av Ejflus utgifter och rådgivningstjänster för ca 0,9 % i EU-28. 
Dessa siffror är låga och innebär att retoriken till förmån för att öka kunskaperna inom 
jordbruket inte motsvarar de faktiska utgifterna. Det är därför rimligt att öronmärka minst 3 
% av Ejflu till ökade kunskaper.

Ändringsförslag 1267
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

Or. fr
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Ändringsförslag 1268
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

Or. en

Motivering

Områden med naturliga begränsningar bidrar också till bevarandet av miljön.

Ändringsförslag 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 50 % av Ejflu:s totala bidrag till den 
strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga IX ska 
reserveras för interventioner för särskilda 
miljö-, klimat- och djurvälfärdsmål i 
artikel 6.1 d, e, f och (ia) i denna 
förordning, utom för interventioner enligt 
artikel 66.

Or. sv

Motivering

EUs jordbruk ska bidra till att vända utvecklingen när det gäller miljö, klimat och 
djurvälfärd. Därför bör minst 50% av pengarna från den Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) gå till hållbarhet.
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Ändringsförslag 1270
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. es

Motivering

De åtgärder som genomförs i områden med naturliga begränsningar bör beaktas inom ramen 
för den minimiutgiftsnivå på 30 % av anslagen för Ejflu som måste avsättas för interventioner 
som rör miljö- och klimatmål, med tanke på jordbruksverksamhetens positiva inverkan på 
bevarandet av dessa områden. Kommissionens förslag strider dessutom mot kommissionens 
konsekvensbedömning och den viktning som fastställs i artikel 87.2 c.

Ändringsförslag 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 åtminstone i artikel 
6.1 d, e och f i denna förordning.

Or. en
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Motivering

Det föreslagna målet på 30 % är ambitiöst, eftersom stöd till områden med naturliga 
begränsningar inte har tagits med i beräkningen och en del av de krav som nu tillämpas vid 
miljöstöd kommer att ingå i miljöprogrammet.

Ändringsförslag 1272
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 30 % av Ejflu:s totala bidrag till den 
strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga IX ska 
reserveras för interventioner enligt 
artiklarna 65, 66, 67, 68, 71 och 72 för 
särskilda miljö- och klimatmål i artikel 6.1 
d, e och f i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 50 % av EGFJ:s och Ejflu:s totala 
bidrag till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilagorna IV och IX ska reserveras för 
interventioner för särskilda miljö- och 
klimatmål i artikel 6.1 d, e och f i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Utan en ambitiös öronmärkning för miljösystem finns en stor risk att nästa gemensamma 



AM\1172552SV.docx 69/151 PE632.145v01-00

SV

jordbrukspolitik kommer att innebära ett steg tillbaka för miljö- och klimatskyddet. För att 
undvika denna risk och uppfylla Europas internationella åtaganden bör en stor budget på 
minst 50 % av EGFJ:s och Ejflus totala bidrag reserveras för jordbrukare som frivilligt 
ändrar sina jordbrukssystem.

Ändringsförslag 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 70 % av de sammanlagda beloppen 
för Ejflu:s bidrag till den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och för 
direktutbetalningen i EGFJ enligt 
bilagorna IV och IX ska reserveras för 
interventioner som avser de specifika 
miljö- och klimatrelaterade målen enligt 
artikel 6.1 d, e och f, samt målet för 
samhällets krav enligt led i i denna 
förordning. Medlemsstaterna får välja de 
andelar för Ejflu:s bidrag och 
direktbetalningarna i EGFJ som uppfyller 
de nämnda målen, så länge det totala 
beloppet uppgår till 70 %.

Utan hinder av föregående stycke ska 
minst 50 % av Ejflu:s totala bidrag enligt
bilaga IX och minst 50 % av det i bilaga 
IV fastställda totala bidraget från EGFJ
till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
reserveras för interventioner i samband 
med de särskilda miljö- och klimatmål i 
artikel 6.1 d, e och f i denna förordning 
som enbart omfattar åtgärder enligt 
artikel 28, 28a (ny), 65, 67 och 68.4 a. 
Medlemsstaterna får välja de andelar för 
Ejflu:s bidrag och direktbetalningarna i 
EGFJ som uppfyller de nämnda målen, så 
länge det totala beloppet uppgår till 50 %.

Or. de
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Motivering

Koppling av medlen till natur-, miljö-, klimat- och samhällsändamål.

Ändringsförslag 1275
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 70 % av Ejflu:s totala bidrag till 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
direktstöd i EGFJ enligt bilagorna VII 
och IX ska reserveras för interventioner 
för särskilda miljö- och klimatmål i 
artikel 6.1 d, e och f samt målet om 
samhällets krav i artikel 6.1 i i denna 
förordning, utom för interventioner enligt 
artikel 66. Medlemsstater får besluta att 
använda en viss andel av Ejflu-anslagen 
och direktstödet för de nämnda målen, 
förutsatt att den totala summan uppgår 
till 70 %.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående punkt ska minst 30 % av EGFJ 
och 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.

Or. en

Ändringsförslag 1276
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 40 % av EGFJ:s och 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, liksom för 
alla de investeringsåtgärder som inte som 
betecknas som ”icke-produktiva”. Klimat-
och miljövänliga system ska beviljas 
åtminstone den budget som fastställs i 
artikel 28.9. De åtgärder som väljs ut som 
berättigade att bokföra sitt bidrag till 
miljö- och klimatmålen ska väljas ut av en 
kommitté bestående av jordbruks- och 
miljömyndigheterna samt miljöexperter. 

Or. es

Ändringsförslag 1277
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 50 % av EGFJ:s och 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. Av detta 
belopp ska minst 15 miljarder euro per år 
reserveras för målinriktade och effektiva 
system för biologisk mångfald vars syfte 
är att uppnå det särskilda mål som anges i 
artikel 6.1 f i denna förordning. 
Medlemsstaterna ska avsätta minst 2 % av 
budgeten för varje system till en 
oberoende vetenskaplig utvärdering av 
systemets effektivitet i fråga om att 
uppfylla sina mål.
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Or. en

Motivering

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Ändringsförslag 1278
Stefan Eck 

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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-, klimat- och djurskyddsmål i artikel 
6.1 d, e, f och i i denna förordning, utom 
för interventioner enligt artikel 66. Första 
stycket ska inte tillämpas på de yttersta 
randområdena.

Or. en
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Ändringsförslag 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 50 % av EGFJ:s och Ejflu:s totala 
bidrag till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilagorna VII och IX ska reserveras för 
interventioner för särskilda miljö- och 
klimatmål i artikel 6.1 d, e och f och 
livsmedels- och hälsorelaterade mål i 
artikel 6.1 i i denna förordning, utom för 
interventioner enligt artikel 66.

Or. en

Motivering

Minst halva budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken måste öronmärkas för
åtgärder som syftar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6.1 d, e, f och i för att 
säkerställa att den gemensamma jordbrukspolitiken på ett effektivt sätt kommer att främja 
viktiga kollektiva nyttigheter, såsom begränsning av klimatförändringar, hållbar förvaltning 
av naturresurser, ökning av den biologiska mångfalden samt att ta itu med 
samhällsutmaningar i samband med hållbara livsmedelssystem och hälsa.

Ändringsförslag 1280
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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, f, h 
och i samt enligt artikel 60.1 a vi och 60.1 
d i denna förordning, inklusive
interventioner enligt artikel 66.
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Or. de

Motivering

Inom den andra pelaren ska det för varje medlemsstal finnas en obligatorisk procentandel för 
jordbruksmiljöåtgärder, djurskydd, djurhälsa och eftersatta områden.

Ändringsförslag 1281
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 30 % av EGFJ:s och 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.

Or. en

Motivering

Inom den gemensamma jordbrukspolitiken anslås för närvarande 30 % av EGFJ till en 
mycket byråkratisk miljöanpassning av direktstöden och 30 % av Ejflu till miljö- och 
klimatförvaltningsåtaganden. Artikel 87 förutsätter att 40 % av direktstöden och 100 % av 
miljö- och klimatförvaltningsåtagandena räknas som stöd till klimatmål enligt Parisavtalet, 
vilket inte kan uppnås utan ett mål även för EGFJ. Detta ändringsförslag kan emellertid 
endast tillämpas i samspel med andra ändringsförslag och en positiv belöning av 
jordbrukare, utan de överdrivna villkor som ställs i kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 40 % av EGFJ:s och 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.

Or. en

Ändringsförslag 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Minst 50 % 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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att öka ansträngningarna när det gäller miljöåtgärder.

Ändringsförslag 1284
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 30 % av Ejflu:s totala bidrag till den 
strategiska planen för den gemensamma 

Minst 50 % av Ejflu:s totala bidrag till den 
strategiska planen för den gemensamma 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska fastställa ett 
minimibelopp som bidrar till de särskilda 
mål som nämns i artikel 6.1 f. Det ska 
beräknas på grundval av swot-analysen 
och bestämningen av de behov som 
beträffande prioriterade arter och habitat 
tas upp i 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.

Or. de

Motivering

Koppling av medlen till natur-, miljö- och klimatändamål

Ändringsförslag 1286
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 5 % av EGFJ:s totala bidrag till 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga VII ska reserveras för 
interventioner för särskilda mål för 
livsmedelstrygghet och djurskydd enligt 
artikel 6.1 i.

Or. en

Ändringsförslag 1287
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1288
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

utgår

Or. de

Motivering

Koppling av medlen till natur-, miljö- och klimatändamål
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Ändringsförslag 1289
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 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 b, d, e, f, h och j i 
denna förordning, utom för interventioner 
enligt artikel 66.

Or. fr

Ändringsförslag 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

I formuleringen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken måste EU och 
medlemsstaterna fullt ut beakta kraven på djurs välbefinnande, med tanke på att de är 
kännande varelser (artikel 13 i EUF-fördraget). Det bör innefatta öronmärkning av utgifter i 
syfte att bidra till mål som hör samman med djurs välbefinnande.
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Ändringsförslag 1291
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Minst 30 % av Ejflu:s totala 
bidrag till den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för 
interventioner för särskilda mål avseende 
landsbygdsinvesteringar och 
landsbygdsföretag i artikel 6.1 b, d, e, f, h 
och j i denna förordning, utom för 
interventioner enligt artikel 66.

Or. fr

Ändringsförslag 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 5 % av Ejflus totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
bilaga IX ska reserveras för 
interventioner för det särskilda 
djurskyddsrelaterade mål som anges i 
artikel 6.1 ia, utom för interventioner 
enligt artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 1293
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 30 % av EGFJ:s totala 
bidrag till den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
reserveras för kompletterande 
omfördelningsstöd för de första hektaren i 
enlighet med artikel 26.

Or. en

Motivering

För att stödet ska riktas mot små och medelstora jordbruk bör 30 % av EGFJ:s bidrag 
avsättas för omfördelning.

Ändringsförslag 1294
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De vägledande ekonomiska 
anslagen för de system för klimatet och 
miljön som avses i avdelning III kapitel II 
avsnitt 4 underavsnitt 2 ska utgöra minst 
30 % av de belopp som anges i bilaga VII.

Medlemsstaterna får besluta att överföra 
de ekonomiska anslag som avses i första 
stycket till medlemsstatens anslag för 
Ejflu, i enlighet med artikel 90, förutsatt 
att dessa används för de Ejflu-
interventioner som är inriktade på de 
särskilda mål om miljön, klimatet och 
samhällets krav som avses i artikel 6.1 d, 
e, f och i.

Or. en
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Motivering

En minsta procentandel av utgifter för miljösystem måste fastställas för att säkerställa lika 
villkor och gemensamma åtgärder från alla medlemsstater.

Ändringsförslag 1295
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Minst 65 % av de belopp som avses 
i bilaga VII ska, innan den överföring 
som föreskrivs i artiklarna 15 och 90, 
anslås till stöd för det grundläggande 
inkomststöd för hållbarhet som anges i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1296
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Minst 50 % av EGFJ:s totala 
bidrag till den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
reserveras för sådana system för klimatet 
och miljön som anges i artikel 28.

Or. en

Motivering

För att hjälpa jordbrukarna att övergå till mer klimat- och miljövänliga produktionsmetoder 
och för att fullgöra unionens klimat- och miljöåtaganden, bör minst 50 % av EGFJ:s bidrag 
avsättas för miljösystem.
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Ändringsförslag 1297
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Minst 20 % av det belopp som 
anges i bilaga VII ska reserveras för 
sådana system som avses i artikel 28.

Or. en

Motivering

Det föreslagna beloppet är ett minimibelopp som bör övervägas, tillsammans med andra 
förslag som förhindrar direktstöd som utgör direkt miljö- och klimatskadliga samt snedvridna 
bidrag och sådana som syftar till att förbättra resultaten av förslaget i fråga om klimat, miljö 
och djurskydd. För övrigt görs inga invändningar mot förslaget om 50 % från S&D-gruppens 
föredragande.

Ändringsförslag 1298
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Högst 30 % av de belopp som 
anges i bilaga VII ska öronmärkas för det 
grundläggande inkomststöd för 
genomförbarhet som avses i avdelning III 
kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1. Detta 
högsta belopp ska sänkas till 0 % fram till 
2027 för att medlen ska kunna läggas om 
till mer riktade åtgärder.

Or. en

Motivering

Det grundläggande inkomststödet bör fasas ut för att man bättre ska kunna rikta de offentliga 
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medlen via resultatbaserat stöd.

Ändringsförslag 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

De vägledande ekonomiska anslagen för 
det kopplade inkomststöd som avses i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 25
% av beloppen i bilaga VII.

Or. en

Ändringsförslag 1300
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

De vägledande ekonomiska anslagen för 
det kopplade inkomststöd som avses i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 13,5
% av de belopp i bilaga VII.

Or. es

Ändringsförslag 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De vägledande ekonomiska anslagen för De vägledande ekonomiska anslagen för 
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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.

det kopplade inkomststöd som avses i 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 5 % 
av beloppen i bilaga VII.

Or. en

Motivering

Kopplat inkomststöd har tidigare lett till orättvisa konkurrensvillkor i vissa sektorer. Unionen 
bör fortsätta att främja en marknadsorienterad strategi för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och därmed minska det maximala beloppet för kopplat inkomststöd.

Ändringsförslag 1302
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det kopplade stödet bör inte överskrida 10 % av de belopp som anges bilaga VII.

Ändringsförslag 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1304
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom undantag från det första stycket får 
medlemsstater som enligt artikel 53.4 i 
förordning (EU) nr 1307/2013 använt mer 
än 15 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II till denna förordning besluta att 
för kopplat inkomststöd använda mer än 15
% av det belopp som anges i bilaga VII. 
Motsvarande procentsats får inte överstiga 
den procentsats som kommissionen har 
godkänt för frivilligt kopplat stöd för 
ansökningsår 2018.

Or. es

Ändringsförslag 1305
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 3



PE632.145v01-00 86/151 AM\1172552SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 eller stöd för 
trädjordbrukssystem eller silvopastorala 
skogsjordbrukssystem, även i certifierade 
system med träd utanför skogar.

Or. en

Motivering

Ändring kopplad till ändringsförslaget till artikel 30.

Ändringsförslag 1306
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
proteinrika oljeväxter enligt avdelning III 
kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1.

Or. fr

Ändringsförslag 1307
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 2,1 % under 
förutsättning att det belopp som motsvarar 
den procentsats som överstiger 13,5 % 
tilldelas för stöd till produktion av 
proteingrödor enligt avdelning III kapitel II 
avsnitt 2 underavsnitt 1.

Or. es

Ändringsförslag 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 5 % under 
förutsättning att det belopp som motsvarar 
den procentsats som överstiger 25 % 
tilldelas för stöd till produktion av 
proteingrödor enligt avdelning III kapitel II 
avsnitt 2 underavsnitt 1.

Or. en

Motivering

Kopplat inkomststöd bidrar till att stabilisera sårbara sektorer och hjälper jordbrukare att 
hantera negativa effekter som marknadsvolatilitet, klimatförändringar och arbetsmässiga 
krav. Vissa sektorer uppnår inte tillräcklig lönsamhet, trots stödets nuvarande omfattning. Ett 
tillräckligt stort kopplat inkomststöd är därför nödvändigt för att bevara konkurrenskraften 
och hållbarheten inom dessa sektorer.

Ändringsförslag 1309
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet till odling av proteinrika oljeväxter 
svarar mot de mål som fastställs i 
direktivet om förnybar energi när det 
gäller att i biobränslen tillvarata 
biprodukterna från dessa odlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 1310
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För att finansiera det stöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1a ska medlemsstaterna 
använda 15 % av det belopp som anges i 
bilaga VII. 

Or. es

Ändringsförslag 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Stöd från den första pelaren, 
inbegripet kopplat stöd, ska ges per hektar 
och stödmottagare upp till ett belopp som 
motsvarar två gånger genomsnittet av 
EU:s direktstöd per hektar.

Or. en
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Ändringsförslag 1312
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De vägledande ekonomiska 
anslagen för de miljösystem som avses i 
artikel 28 ska vara minst 30 % för 2021 
och 2022, 40 % för 2023 och 2024, 50 % 
för 2025 och 2026 samt 60 % för 2027.

Or. en

Ändringsförslag 1313
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medel från den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte användas för 
att finansiera eller stödja koncentrerad 
foderverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Förslag till förordning
Article 86 – paragraph 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 
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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].

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], och 
kvinnor i landsbygdsområden.

Or. sv

Ändringsförslag 1315
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Minst 10 % av de belopp som 
anges i bilaga VII ska reserveras för stöd 
för frivilliga system för klimatet och 
miljön (miljösystem) enligt artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 1316
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till förordning
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87 utgår

Spårning av 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.

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

(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.

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

Or. pl

Motivering

Mot bakgrund av föresatsen att förenkla den framtida jordbrukspolitiken verkar det 
omotiverat att införa bestämmelser om rapporteringen av klimatutgifter. I förslaget till 
förordning (liksom för den nuvarande programperioden) fastställs dessutom bestämmelser 
om miniminivåer för miljö- och klimatutgifter (minst 30 % av medlen från den andra 
pelaren). Att införa ytterligare spårning av klimatutgifter verkar därför omotiverat.

Ändringsförslag 1317
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 87 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spårning av klimatutgifter Spårning av klimatutgifter, utgifter för 
biologisk mångfald och utgifter för 
bekämpning av diffusa utsläpp

Or. fr
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Motivering

Miljöanpassningen av EU:s budget bör inte enbart gälla klimatet, utan även biologisk 
mångfald och bekämpning av diffusa utsläpp, beträffande vilket det, liksom i all EU-politik, 
också är viktigt att följa den gemensamma jordbrukspolitikens bidrag till uppnåendet av 
målen.

Ändringsförslag 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 87 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spårning av klimatutgifter Spårning av miljö- och klimatutgifter

Or. en

Ändringsförslag 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 klimatförändringsmålen med 
hjälp av en enkel och gemensam metod. 
Kommissionen ska regelbundet 
rapportera om framstegen mot 
integreringen av klimatfrågor, inbegripet 
utgiftsbeloppet. Resultaten ska redovisas i 
den årliga översynen i enlighet med 
artikel 122.

Or. en

Ändringsförslag 1320
Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 klimatförändringsmålen samt 
målen avseende biologisk mångfald och 
bekämpning av diffusa utsläpp med hjälp 
av en enkel och gemensam metod.

Or. fr

Ändringsförslag 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 och gemensam metod.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör göra en bedömning som avser klimatutgifterna och de allmänna 
miljöutgifterna genom att använda en lämplig metod.

Ändringsförslag 1322
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 klimatförändringsmålen med 
hjälp av en enkel, korrekt, faktabaserad
och gemensam metod.

Or. en

Motivering

Detta bör göras så korrekt som möjligt för att säkerställa att EU:s medel används på ett bra 
sätt. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör betala för resultat och inte för tomt prat.

Ändringsförslag 1323
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Metoden avseende klimatutgifter 
bör ta hänsyn till den utsläppsminskning 
och ökade koldioxidbindning som 
åtgärderna i medlemsstaternas strategiska 
planer förväntas ge upphov till, och bör 
utvecklas i samråd med Europeiska 
miljöbyrån och medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 1324
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Metoden avseende klimatutgifter 
bör ta hänsyn till de förbättringar av 
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jordbrukets naturpåverkan som 
åtgärderna i medlemsstaternas strategiska 
planer förväntas förverkliga, och bör 
utvecklas i samråd med Europeiska 
miljöbyrån och medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 1325
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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:

utgår

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.

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.

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

Or. es

Ändringsförslag 1326
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Oberoende vetenskapliga studier 
ska genomföras för att fastställa hur 
medlemsstaternas olika vidtagna åtgärder 
bidrar till att minska eller binda utsläppen 
av växthusgaser. 

På grundval av dessa studier ska 
kommissionen föreslå en spårningsmetod 
och säkerställa att 

(a) att endast utgifter som anslagits för 
åtgärder som väsentligt bidrar till 
utsläppsminskning och utsläppsbindning 
räknas som klimatutgifter, 

(b) att den procentandel av varje utgift 
som betraktas som klimatutgift står i 
proportion till den faktiska positiva 
effekten av åtgärden på utsläpp eller 
bindning av växthusgaser, 

(c) att de utgifter som anslagits för 
åtgärder som inverkar negativt på utsläpp 
och bindning av växthusgaser ska dras av 
från de totala klimatutgifterna med hjälp 
av en liknande metod. 

Or. en

Motivering

I sin rapport om kommissionens förslag avseende den gemensamma jordbrukspolitiken kallar 
Europeiska revisionsrätten det uppskattade bidraget från den gemensamma 
jordbrukspolitiken till klimatförändringsmålen för ”orealistiskt”. Detta bidrag måste 
beräknas per insats, på grundval av åtgärdernas faktiska inverkan och mätt med hjälp av 
expertgranskade vetenskapliga studier. Sådana viktade uppskattningar som kommissionen 
föreslagit riskerar att sänka unionens allmänna klimatambition, eftersom det inte kan styrkas 
huruvida de olika utgifterna faktiskt ger någon effekt för klimatet.

Ändringsförslag 1327
Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
klimatförändringsmålen samt målen 
avseende biologisk mångfald och 
bekämpning av diffusa utsläpp. 
Viktningen ska vara följande:

Or. fr

Ändringsförslag 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
klimatförändringsmålen samt kompletteras 
genom unionens system för 
klimatmarkörer. Viktningen ska vara 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 1329
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1330
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1331
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1332
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) 100 % för utgifter för interventioner 
som avses i artiklarna 65 och 67.

Or. en

Ändringsförslag 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) 100 % för utgifter för stöd till 
proteingrödor i enlighet med avdelning 
III kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1334
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1335
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) 60 % för utgifter för naturliga 
begränsningar eller andra särskilda 
begränsningar som avses i artikel 66.

Or. en

Ändringsförslag 1336
Stefan Eck

Förslag till förordning
Artikel 87a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87a

Spårning av utgifter för djurskydd 

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

2. Bidraget till utgiftsmålet ska uppskattas 
genom tillämpning av särskild viktning 
som differentieras med utgångspunkt i 
huruvida stödet bidrar väsentligt eller 
måttligt till djurskyddsmålet. 

Viktningen fastställs utifrån följande 
kriterium: (a) 100 % för utgifter för de 
interventioner som avses i artikel 86.3. (b) 
30% för utgifter för det system för 
klimatet och miljön som avses i avdelning 
III kapitel II avsnitt II underavsnitt 4. 

Or. en

Ändringsförslag 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 1
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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 enlighet 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.

Or. en

Ändringsförslag 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

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 system för klimatet och 
miljön som anges i artikel 28, och kopplat 
inkomststöd som avses i avdelning III
kapitel II.

Or. en

Ändringsförslag 1339
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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–

(a) högst 20 % 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–
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2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu 
under räkenskapsåren 2022–2027, eller or

2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu 
under räkenskapsåren 2022–2027, eller or

Or. en

Motivering

Ejflu-stöd ges generellt sett på en mer målinriktad basis än EGFJ-stöd. För att den 
gemensamma jordbrukspolitiken säkert ska nå målen bör anslagen enbart få överföras till de 
mer resultatinriktade Ejflu-anslagen.

Ändringsförslag 1340
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1341
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

utgår

Or. en
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Motivering

Ejflu-stöd ges generellt sett på en mer målinriktad basis än EGFJ-stöd. För att den 
gemensamma jordbrukspolitiken säkert ska nå målen bör anslagen enbart få överföras till de 
mer resultatinriktade Ejflu-anslagen.

Ändringsförslag 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

utgår

Or. de

Motivering

Stöd till miljö- och klimatåtgärder inom den andra pelaren.

Ändringsförslag 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
de system för klimatet och miljön som 
anges i artikel 28.

Or. en
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Ändringsförslag 1344
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

(b) högst 25 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direktstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

Or. pl

Motivering

För att kunna uppnå resultat med genomförandet av den nya genomförandemodellen måste 
medlemsstaterna få tillräcklig flexibilitet.

Ändringsförslag 1345
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) högst 15 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

(b) högst 20 % av medlemsstatens 
anslag för Ejflu under räkenskapsåren 
2022–2027 till medlemsstatens anslag för 
direktstöd i bilaga IV för kalenderåren 
2021–2026.

Or. en

Ändringsförslag 1346
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(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.

Or. de

Ändringsförslag 1347
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 30 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,

Or. en

Ändringsförslag 1348
Susanne Melior

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den procentsats som nämns i 
punkt 1 för överföring från 
medlemsstatens anslag för direktstöd till 
dess anslag för Ejflu kan höjas med

(a) upp till 50 procentenheter förutsatt att 
medlemsstaterna använder motsvarande 
höjning av Ejflu-finansierade 
interventioner i samband med de 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.

Or. de

Motivering

Stöd till miljö- och klimatåtgärder inom den andra pelaren.

Ändringsförslag 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt denna förordning 
för att genomföra unionens stöd som 
finansieras ur EGFJ och Ejflu för 
uppfyllelse av de särskilda mål i artikel 6.

Medlemsstaterna ska upprätta strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt denna förordning 
och enligt artikel 4 i denna förordning för 
att genomföra unionens stöd som 
finansieras ur EGFJ och Ejflu för 
uppfyllelse av de särskilda mål i artikel 6.

Or. de

Ändringsförslag 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De enskilda medlemsstaternas 
interventionsstrategier enligt artikel 95.1 
b och artikel 97 i denna förordning ska på 
medlemsstaternas ansvar lämnas in till 
kommissionen och genomföras av denna 
som en EU-förteckning.

Or. de

Ändringsförslag 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 1352
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den swot-analys som avses På grundval av den swot-analys som avses 
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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.

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 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
omfatta perioden från den 1 januari 2021 
till den 31 december 2027.

Varje strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska träda 
i kraft två år efter att denna reform har 
trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa att de 
interventionsstrategier som 
medlemsstaterna utarbetat enligt artikel 
95 b i denna förordning tas upp i EU-
förteckningen. 

Or. de
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Ändringsförslag 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa 
konsekvensen hos den EU-förteckning 
som baseras på de av medlemsstaterna 
framlagda interventionsstrategierna enligt 
artikel 95b för uppnående av de olika 
relevanta målen i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Förslag till förordning
Artikel 92 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Högre ambition vad gäller miljö- och 
klimatmål

Högre ambition vad gäller miljö-, klimat-
och djurvälfärdsmål

Or. sv

Ändringsförslag 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 jämfört med den totala 
andelen av budgeten som tillhandahålls 
för uppnående av målet enligt artikel 
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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.

110.2 första stycket b i förordning (EU) nr 
1306/2013 genom stöd inom ramen för 
EGFJ och Ejflu under perioden 2014–
2020, anslå en större total andel av 
budgeten till uppnående av de särskilda 
miljö- och klimatrelaterade mål som 
nämns i artikel 6.1 d, e och f. 
Medlemsstaterna ska bestämma andelen 
av de för de enskilda åtgärderna 
tillhandahållna medlen i relation till 
följande:

(a) Åtgärder enligt artikel 28 i denna 
förordning till artikel 43 i förordning 
(EU) nr 1307/2013.

(b) Interventioner enligt artikel 65, artikel 
67 och artikel 68.4 a i denna förordning 
till artikel 17 d, artiklarna 21 t.o.m. 23, 
artikel 25 och artikel 34 i förordning (EU) 
nr 1305/2013.

Or. de

Motivering

Koppling till miljö- och klimatändamål.

Ändringsförslag 1358
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 
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genom stöd ur EGFJ och Ejflu under 
perioden 2014–2020.

genom stöd ur EGFJ och Ejflu under 
perioden 2014–2020. Stöd för omställning 
till och underhåll av ekologiskt jordbruk i 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
artiklarna 28 och 65 i denna förordning 
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.

Or. en

Ändringsförslag 1359
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 på 
unionsnivå 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 samt syfta till 
att upprätthålla lika villkor för 
jordbrukare från olika medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp



PE632.145v01-00 112/151 AM\1172552SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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-, klimat- och 
djurskyddsrelaterade mål som anges i 
artikel 6.1 d, e, f och ia 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.

Or. en

Motivering

Enligt den senaste särskilda Eurobarometern om djurskydd (nr 442) ansåg 82 % av EU-
medborgarna att lantbruksdjurens välfärd bör skyddas på ett bättre sätt. Det förefaller 
lämpligt och nödvändigt med högre ambitioner på detta område.

Ändringsförslag 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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-, klimat och 
djurvälfärdsrelaterade mål som anges i 
artikel 6.1 d, e, f och (ia) jämfört med det 
övergripande bidrag till uppnåendet av det 
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stycket b i förordning (EU) nr 1306/2013 
genom stöd ur EGFJ och Ejflu under 
perioden 2014–2020.

mål i artikel 110.2 första stycket b i 
förordning (EU) nr 1306/2013 genom stöd 
ur EGFJ och Ejflu under perioden 2014–
2020.

Or. sv

Motivering

Senaste Eurobaromenterundersökningen visade att 82% av EUs medborgare anser att 
välfärden hos jordbruksdjur borde höjas. Därför är det rimligt att möta detta med en högre 
ambitionsnivå i CAP

Ändringsförslag 1362
Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 1363
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.

Or. en

Motivering

Ambitionsnivån bör höjas i de strategiska planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och, eftersom stöd ska vara resultatbaserat, bör de även utformas så att 
verkliga förbättringar garanteras, och inte bara syfta till att åstadkomma förbättringar.

Ändringsförslag 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.
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Or. en

Ändringsförslag 1365
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stöd för omställning till och 
underhåll av ekologiskt jordbruk i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
artiklarna 28 och 65 i denna förordning 
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.

Or. en

Motivering

Ekologiskt jordbruk är viktigt för att man ska nå miljö- och samhällsmålen. Samtidigt har 
stödet till denna sektor begränsats i flera länder och riskerar att minskas ytterligare i 
framtiden. Därför är det viktigt att införa ett krav om att man inte får göra avkall på 
ambitionen att övergå till ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag 1366
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 
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uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och 
artikel 95.2 b.

uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och 
artikel 95.2 b. I förekommande fall får 
medlemsstaterna vidta särskilda åtgärder 
för att uppnå målen i artikel 91. Sådana 
åtgärder måste inte utgöra omedelbara 
förlängningar av befintliga åtgärder. Små 
avvikelser från ett år till ett annat kan 
tolereras under förutsättning att framsteg 
mot målen för den strategiska 
planeringsperioden från den 1 januari 
2021 till den 31 december 2027 kan 
konstateras.

Or. en

Ändringsförslag 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 förklara hur de avser att 
uppnå det större övergripande bidrag som 
anges i punkt 1, inbegripet att säkerställa 
att de mål som de fastställt på grundval av 
de indikatorer som nämns i artikel 91.1 
utgör en förbättring av nuvarande 
situation. Den förklaringen ska baseras på 
relevant information, såsom uppgifter som 
avses i artikel 95.1 a–f och artikel 95.2 a 
och b.

Or. de

Motivering

Koppling till miljö- och klimatändamål.

Ändringsförslag 1368
Estefanía Torres Martínez



AM\1172552SV.docx 117/151 PE632.145v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 förklara vilken miljö-
och klimatpåverkan de strävar efter att 
uppnå till 2027 på grundval av de 
föreskrivna målen och de relevanta 
effektindikatorer som fastställs i bilaga I, 
liksom 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.

Or. es

Ändringsförslag 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 förklara på grundval av 
målen för de relevanta 
effektindikatorerna enligt bilaga I vilka 
miljö- och klimatmål som de siktar på att 
uppnå under perioden 2021–2027 samt
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.

Or. en
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Motivering

För bedömningar av ambitionsnivån i fråga om miljö och klimat bör medlemsstaterna 
använda effektindikatorerna och de respektive mål som de har fastställt.

Ändringsförslag 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 förklara på grundval av 
den senaste och mest tillförlitliga 
informationen 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.

Or. en

Ändringsförslag 1371
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 92a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92a

Lägsta regional ambitionsnivå i områden 
med naturliga eller andra specifika 

begränsningar, investeringar i 
jordbruksföretag och för unga 

jordbrukare

1. De medlemsstater som under perioden 
2014–2020 har valt regionala program för 
landsbygdsutveckling i enlighet med vad 
som fastställs i avdelning II kapitel I i 
förordning (EU) nr 1305/2013 ska, genom 
sina strategiska planer inom den 
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gemensamma jordbrukspolitiken och 
närmare bestämt genom de delar i den 
strategi för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner som 
föreskrivs i artiklarna 66, 68 och 69, bidra 
med åtminstone samma mål och 
stödbelopp i regioner med naturliga eller 
andra specifika begränsningar som i var 
och en av sina regioner, till investeringar 
i jordbruksföretag och för unga 
jordbrukares etablering.

2. Medlemsstaternas strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, på vilka punkt 1 ska 
tillämpas, ska på motsvarande sätt 
tillämpa ett system med indikatorer och 
för utvärdering som föreskrivs i artikel 7 a 
för var och en av sina regioner, liksom för 
motsvarande del, avseende innehållet i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. es

Ändringsförslag 1372
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då delar av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inrättas på regional 
nivå ska medlemsstaten säkerställa 
samstämmighet och konsekvens med den 
strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken på nationell nivå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1373
Damiano Zoffoli
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Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då delar av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
inrättas på regional nivå ska medlemsstaten 
säkerställa samstämmighet och konsekvens 
med den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
nationell nivå.

I de fall då delar av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
inrättas på regional nivå ska medlemsstaten 
säkerställa samstämmighet och konsekvens 
mellan de delar som avser 
landsbygdsutveckling och den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken på nationell nivå.

Or. it

Ändringsförslag 1374
Francesc Gambús

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De strategiska planerna ska upprättas på 
regional nivå och varje medlemsstat ska 
säkerställa att de regionala strategiska 
planerna stämmer överens med målen och 
indikatorerna i den strategiska plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
fastställs på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
de strategiska planerna inom den 
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gemensamma jordbrukspolitiken och 
bilagorna till dessa, såväl under 
utformningsskedet som efter att de 
godkänts, för att möjliggöra en 
informerad allmän debatt. 
Medlemsstaterna ska rådfråga partner om 
arrangemangen för att offentliggöra de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
tillhörande dokument.

Or. en

Motivering

Jordbrukare, civilsamhället och media måste ha tillgång till de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive utkast och slutliga versioner, för att det ska kunna 
föras en demokratisk diskussion om frågor som är avgörande för människors liv, det vill säga 
hur våra livsmedel odlas. Den resultatbaserade metoden i den nya genomförandemodellen 
kräver ett större och framgångsrikt medborgardeltagande, eftersom regelefterlevnaden har 
underskattats och det är konkreta resultat som räknas. Det är viktigt att fastställa minimikrav 
i fråga om insyn för unionen som helhet, eftersom dessa för närvarande varierar kraftigt i 
EU.

Ändringsförslag 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
bilagorna till dessa, såväl under 
utformningsskedet som efter att de 
godkänts, för att möjliggöra en 
informerad allmän debatt. 
Medlemsstaterna ska rådfråga partner om 
arrangemangen för att offentliggöra de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
tillhörande dokument.

Or. en
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Ändringsförslag 1377
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
bilagorna till dessa, såväl under 
utformningsskedet som efter att de 
godkänts, för att möjliggöra en 
informerad allmän debatt. 
Medlemsstaterna ska rådfråga partner om 
arrangemangen för att offentliggöra de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
tillhörande dokument.

Or. en

Motivering

Jordbrukare, civilsamhället och media måste ha tillgång till de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive utkast och slutliga versioner, för att det ska kunna 
föras en demokratisk diskussion om frågor som är avgörande för människors liv, det vill säga 
hur våra livsmedel odlas. Den resultatbaserade metoden i den nya genomförandemodellen 
kräver ett större och framgångsrikt medborgardeltagande, eftersom regelefterlevnaden har 
underskattats och det är konkreta resultat som räknas. Det är viktigt att fastställa minimikrav 
i fråga om insyn för unionen som helhet, eftersom dessa för närvarande varierar kraftigt i 
EU.

Ändringsförslag 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 a. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
sina GJP-strategiska planer och 
relaterade bilagor, både som utkast och 
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efter godkännande, för att säkerställa 
möjligheten till en informerad offentlig 
debatt.

Or. sv

Motivering

Jordbrukare, civilsamhället och media måste få tillgång till medlemsstaternas GJP-
strategiska planer, inklusive utkast för att det ska vara möjligt för människor att delta i en 
öppen debatt kring frågor som är centrala i människors liv. dvs. hur vår mat produceras.

Ändringsförslag 1379
Jadwiga Wiśniewska

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. pl

Motivering

Strategiska planer måste utarbetas i omfattande samråd med relevanta parter. Det finns 
därför inget behov av att införa särskilda bestämmelser för att säkerställa att behöriga miljö-
och klimatmyndigheter deltar på ett ändamålsenligt sätt i utarbetandet av planens miljö- och 
klimatrelaterade aspekter.

Ändringsförslag 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det organ i medlemsstaten som 2. Det organ i medlemsstaten som 
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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.

ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 
myndigheter för miljö och klimat i full 
omfattning medverkar i utformningen av 
alla delarna i planen och är gemensamt 
ansvariga i synnerhet beträffande planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter, 
inbegripet vid fastställandet av miljömål 
på grundval av resultat- och 
effektindikatorerna, artikel 28, artikel 28a 
(ny) och artikel 65 t.o.m. 67.

Or. de

Motivering

Att låta klimat- och miljöaspekter få ett effektivt inflytande.

Ändringsförslag 1381
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 fullt ut i utformningen av 
planen och är gemensamt ansvariga för 
dess miljö- och klimatrelaterade aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 1382
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 och 
berörda parter rådfrågas innan planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter 
utformas.

Or. en

Ändringsförslag 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 i utformningen av planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter på ett 
effektivt och inkluderande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 

2. Det organ i medlemsstaten som 
ansvarar för att utarbeta den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska se till att behöriga 
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myndigheter för miljö och klimat 
medverkar i utformningen av planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter.

myndigheter för miljö, klimat och hälsa
medverkar i utformningen av planens 
miljö- och klimatrelaterade aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 1385
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Parter på miljöområdet samt
näringslivets och arbetsmarknadens parter, 
inklusive forskare.

Or. en

Ändringsförslag 1386
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Parter på miljöområdet samt
näringslivets och arbetsmarknadens parter, 
inklusive forskare.

Or. en

Ändringsförslag 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och (b) Parter på miljöområdet samt
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arbetsmarknadens parter. näringslivets och arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Miljöskyddets, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

Or. de

Motivering

Att låta klimat- och miljöaspekter få ett effektivt inflytande.

Ändringsförslag 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Näringslivets och 
arbetsmarknadens parter.

(b) Parter på miljöområdet samt
näringslivets och arbetsmarknadens parter.

Or. en

Motivering

Parter och intressenter på miljöområdet måste medverka för att ett fullgott genomförande ska 
kunna säkerställas.

Ändringsförslag 1390
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
parter på miljöområdet och andra delar 
av civilsamhället, särskilt de vars 
verksamhet är kopplad till de särskilda 
mål som anges i artikel 6 i detta förslag,
och organ som främjar social inkludering, 
grundläggande rättigheter, rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning,
jämställdhet och icke-diskriminering.

Or. en

Motivering

De grupper i civilsamhället som måste rådfrågas är de som har koppling till de nio målen i 
artikel 6, inbegripet företrädare för jordbruket, organisationer som är aktiva inom miljöskydd 
och biologisk mångfald, livsmedel och hälsa och så vidare. En uttrycklig hänvisning till 
artikel 6 vore lämplig i detta avseende.

Ändringsförslag 1391
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
civilsamhällets icke-ekonomiska 
intressen, särskilt icke-statliga 
organisationer på miljöområdet, och 
relevanta organ som främjar social 
inkludering, grundläggande rättigheter, 
jämställdhet och icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
civilsamhällets allmännyttiga mål och, i 
tillämpliga fall, organ som främjar social 
inkludering, grundläggande rättigheter, 
jämställdhet och icke-diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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, folkhälsan,
jämställdhet och icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 1394
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Lokala aktionsgrupper eller andra 
subregionala utvecklingsorgan som kan 
utnyttja medel inom ramen för Leader-
interventionen.

Or. en



PE632.145v01-00 130/151 AM\1172552SV.docx

SV

Ändringsförslag 1395
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
på samma villkor i förberedelserna inför 
och genomförandet av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, framför allt genom att 
fastställa villkoren för 
behovsbedömningen. Medlemsstaterna 
ska också involvera alla parter i beslut 
som rör tidsplanen och de 
förfarandemässiga stegen i 
förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt säkerställa att 
tillräcklig tid avsätts för samordning och 
diskussion mellan de olika involverade 
aktörerna. Organiseringen och 
genomförandet av partnerskap ska 
utföras i enlighet med kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 240/2014. 

Or. en

Motivering

Parterna måste fatta gemensamma beslut om tidsplaner och förfaranden för att förbereda de 
strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom denna process är 
utformad på ett sådant sätt som krävs för att alla enheter faktiskt ska kunna delta. 
Bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 om den 
europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är i nuläget mycket mer utförliga än bestämmelserna i denna 
förordning, som måste stärkas.

Ändringsförslag 1396
Nessa Childers
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Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Var och en av de parter som avses i led b 
ska vara företrädda i lika stor 
utsträckning, och en jämn fördelning 
mellan led b och c ska säkerställas.

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i samtliga förberedelser inför och i allt 
genomförande av de strategiska planerna
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet genom deltagande i de 
övervakningskommittéer som avses artikel 
111, och säkerställa att all dokumentation 
delas i god tid och att tillräckliga resurser 
avsätts för samordning och främjande av 
diskussion bland intressenterna.

Or. en

Ändringsförslag 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Alla parter som nämns under punkt (b) 
ska vara företrädda i samma proportion 
och en balanserad fördelning mellan (b) 
och (c) ska säkerställas. Medlemsstaten 
ska göra parterna delaktiga i 
förberedelserna inför och genomförandet 
av de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, även 
genom deltagande i 
övervakningskommittéerna enligt artikel 
111.

Or. de
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Motivering

Att låta klimat- och miljöaspekter få ett effektivt inflytande.

Ändringsförslag 1398
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska göra parterna 
delaktiga i samtliga förberedelser inför 
och i allt genomförande av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet genom 
deltagande i de övervakningskommittéer 
som avses i artikel 111.

Organisationen och genomförandet av 
partnerskapet ska utföras i enlighet med 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014.

Or. en

Ändringsförslag 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga 
i förberedelserna inför och genomförandet 
av de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Många problem uppstår under genomförandefasen, och därför bör det finnas en hänvisning 
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till partnerskapsprincipen även under denna fas.

Ändringsförslag 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisation och genomförande av 
partnerskapet ska ske i enlighet med 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014.

Or. de

Motivering

Ordalydelsen enligt artikel 6 i förordningen om EU:s uppförandekodex för partnerskap 
infogas här för att förbättra deltagarnas tillgång till programplaneringprocessen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 1401
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en 
kontaktpunkt för partnerna för att 
säkerställa att dessa kan ha direkta 
förbindelser med kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
en sund ekonomisk förvaltning och 
effektiv och ändamålsenlig användning 
av EU-medel. De ska förhindra alla slags 
oegentligheter eller ineffektiv användning 
av EU-medel. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska samarbeta för att 
skydda unionens ekonomiska intressen 
och för att säkerställa att bestämmelser 
om intressekonflikter följs. De ska vidta 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet 
samt vidta åtgärder för att förhindra att 
intressekonflikter uppstår. 

Or. cs

Ändringsförslag 1403
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 95 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) En beskrivning av de faktorer som 
bidrar till miljön och begränsningen av 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 1404
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bilaga III om samråd med berörda 
parter.

(c) Bilaga III om samråd med berörda
parter och en sammanställning av de 
synpunkter som har lämnats av parterna 
och huruvida och hur dessa synpunkter 
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har beaktats av den förvaltande 
myndigheten.

Or. en

Motivering

En sammanställning av synpunkter skulle öka transparensen och säkerställa att parterna 
inom civilsamhället bidrar på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En sammanfattning av nuvarande 
värden och målvärden för 
effektindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 1406
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kartläggning av behoven för varje 
särskilt mål i artikel 6 på grundval av swot-
analysen. Alla behov ska beskrivas, oavsett 
om de kommer att tas upp i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller inte.

(b) Kartläggning av behoven för varje 
särskilt mål i artikel 6 och för det 
ekologiska jordbrukets bidrag i artikel 13a
på grundval av swot-analysen. Alla behov 
ska beskrivas, oavsett om de kommer att 
tas upp i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller inte.

Or. en
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Ändringsförslag 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För varje särskilt mål om stöd till 
jordbruksinkomster som det går att leva 
på och jordbrukets motståndskraft som 
anges i artikel 6.1 a en behovsbedömning 
i förhållande till riskhantering.

(c) För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen vara 
förenlig med de nationella miljö- och 
klimatplaner som härrör ur unionsrätten 
och som förtecknas i bilaga XI.

Or. en

Ändringsförslag 1408
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Analys av avvägningar och 
motsättningar mellan mål och instrument 
och av hur medlemsstaterna avser att 
minska eller mildra dessa för att nå alla 
de mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken som anges i artiklarna 
5 och 6.

Or. en

Motivering

I sina swot-analyser kommer medlemsstaterna att stöta på motsättningar, exempelvis mellan 
produktion/ekonomi och miljö. Eftersom sådana motsättningar är oundvikliga är det viktigt 
att använda analysresultaten för att förbättra prestationen.

Ändringsförslag 1409
Merja Kyllönen
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Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En sammanfattning av de 
områden där grundläggande information 
saknas eller är bristfällig för att kunna ge 
en fullständig beskrivning av den 
nuvarande situationen när det gäller de 
särskilda mål som anges i artikel 6 i detta 
förslag och för att övervaka dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En sammanfattning av de 
områden där grundläggande information 
saknas eller är bristfällig för att kunna ge 
en fullständig beskrivning av den 
nuvarande situationen när det gäller de 
särskilda mål som anges i artikel 6 i detta 
förslag och för att övervaka dessa mål.

Or. en

Motivering

Den behovsbedömning som görs i början av processen med att utforma den strategiska 
planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken måste användas för att fastställa områden 
där uppgifter saknas eller är bristfälliga för att övervaka de särskilda målen i artikel 6. På så 
sätt kommer det att bli lättare för medlemsstaterna och kommissionen att fastställa inom vilka 
områden resultaten och målen är svårast att övervaka och att vidta de åtgärder som krävs för 
att säkerställa en ändamålsenlig och konsekvent resultatbedömning.

Ändringsförslag 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En sammanfattning av de 
områden där grundläggande information 
saknas eller är bristfällig för att kunna ge 
en fullständig beskrivning av den 
nuvarande situationen när det gäller de 
särskilda mål som anges i artikel 6 i detta 
förslag och för att övervaka dessa mål.

Or. en

Motivering

Den bedömning som görs i början av processen med att utforma den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken måste användas för att fastställa områden där uppgifter 
saknas eller är bristfälliga för att övervaka de särskilda målen i artikel 6. På så sätt kommer 
det att bli lättare för medlemsstaterna och kommissionen att fastställa inom vilka områden 
resultaten och målen är svårast att övervaka och att vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa en ändamålsenlig och konsekvent resultatbedömning.

Ändringsförslag 1412
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En sammanfattning av de 
områden där en kunskapsbas saknas eller 
är bristfällig för att kunna ge en 
fullständig beskrivning av den nuvarande 
situationen när det gäller de särskilda mål 
som anges i artikel 6 i detta förslag och 
för att övervaka dessa mål.

Or. en

Motivering

Den behovsbedömning som görs i början av processen med att utforma den strategiska 
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planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken måste användas för att fastställa områden 
där uppgifter saknas eller är bristfälliga för att övervaka de särskilda målen i artikel 6. På så 
sätt kommer det att bli lättare för medlemsstaterna och kommissionen att fastställa inom vilka 
områden resultaten och målen är svårast att övervaka och att vidta de åtgärder som krävs för 
att säkerställa en ändamålsenlig och konsekvent resultatbedömning.

Ändringsförslag 1413
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1a (ny)

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 i detta förslag bör 
medlemsstaterna bemöta en sådan slutsats 
inom ramen för sin strategiska plan eller 
genom andra instrument samt beskriva de 
föreslagna åtgärderna i planen.

Or. en

Ändringsförslag 1414
Paul Brannen

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen ta hänsyn 
till nationella miljö- och klimatplaner som 
härrör ur unionsrätten och som förtecknas i 
bilaga XI.

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f, och där det finns 
identifierade behov enligt de mål som 
avses i artikel 6.1 a, b, c, g och h som 
skulle kunna påverka dessa mål, ska 
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bedömningen ta hänsyn till nationella 
miljö- och klimatplaner som härrör ur 
unionsrätten och som förtecknas i bilaga 
XI.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 2a (ny)

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.

Or. en

Motivering

Artikel 6.1 i handlar om målet om samhällets krav, varav ett är djurskydd. I bilaga XIa 
redovisas den befintliga lagstiftningen om djurskydd.

Ändringsförslag 1416
Paul Brannen

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, ta med aktuell information 
om överträdelseförfaranden oavsett 
stadium och ärenden som nyligen har 
avslutats, med avseende på dessa miljö-
och klimatplaner som införlivar EU-
lagstiftningen på ett effektivt sätt. För att 
bidra till EU-målen, vid överträdelser, får 
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inte de åtgärder som förslås i den 
överträdda planen bli föremål för någon 
behovsbedömning eller godkännas för 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 1417
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

(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 och 
definieras för åren 2024 och 2026. När det 
gäller de särskilda målen i artikel 6.1 d, e 
och f ska målen härledas från de delar av 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Motivering

En årlig resultatöversyn skulle medföra en stor administrativ börda.

Ändringsförslag 1418
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mål för alla relevanta gemensamma 
och, i tillämpliga fall, för den strategiska 

(a) Mål för alla relevanta gemensamma 
och, i tillämpliga fall, för den strategiska 
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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 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

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 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Motivering

De föreslagna resultatindikatorerna fokuserar till stor del på ekonomisk output och mäter inte 
de konkreta resultat som åstadkommits. Målen bör fastställas som ”effektindikatorer” precis 
som för ”resultatindikatorerna”, vilket innebär att luckor kan fastställas mellan de enskilda 
nationella målen och EU:s prioriteringar. Om båda indikatorerna verkar gå i motsatta 
riktningar skulle den föreslagna övervakningen av de båda målen på effekt- och 
resultatindikatorsnivå kunna fungera som ett system för tidig varning.

Ändringsförslag 1419
Stefan Eck 

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

(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, f och j ska 
målen härledas från de delar av 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 1420
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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. 

Or. es

Ändringsförslag 1421
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En översikt över hur man i den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken tar sig 
an behoven hos jordbrukssystem med ett 
högt naturvärde, inbegripet aspekter 
avseende deras socioekonomiska bärkraft 
och en förbättrad leverans av kollektiva 
nyttigheter.

Or. es

Ändringsförslag 1422
Stefan Eck
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Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En översikt över de åtgärder som 
syftar till att stärka djurskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

Or. en

Ändringsförslag 1424
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 98 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En förklaring angående hur den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken är tänkt 
att bidra till det särskilda målet i fråga om 
samhällets krav på livsmedel och hälsa 
enligt artikel 6.1 i och framför allt att nå 
målen och respektera de rättsakter som 
avses i bilaga XIa.

Or. en
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Ändringsförslag 1425
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 98 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) En förklaring till hur den 
strategiska planen kommer att stödja 
ekologiskt jordbruk för att bidra till att 
matcha produktionen mot den ökade 
efterfrågan på ekologiska 
jordbruksprodukter, såsom anges i artikel 
13a om ekologiskt jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 1426
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 98 – stycke 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 samt andra 
unionsfonder som är verksamma på 
landsbygdsområden.

Or. es

Ändringsförslag 1427
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 99 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beskrivningen av varje intervention som 
anges i den strategi som avses i artikel 95.1 

Beskrivningen av varje intervention som 
anges i den strategi, eller vissa 
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d ska omfatta följande: interventioner inom området för 
landsbygdsutveckling som genomförs på 
regional nivå, som avses i artikel 95.1 d 
ska omfatta följande:

Or. it

Ändringsförslag 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 99 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Interventionens årliga planerade 
output, och i förekommande fall, en 
uppdelning per enhetligt eller 
genomsnittligt enhetsstödbelopp.

(f) Interventionens planerade output, 
och i förekommande fall, en uppdelning 
per enhetligt eller genomsnittligt 
enhetsstödbelopp.

Or. en

Ändringsförslag 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 99 – stycke 1 – led g – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Årligt planerat enhetsstödbelopp, 
dess motivering och en berättigad övre 
variation av det enhetsbelopp som avses i 
artikel 89. I tillämpliga fall ska följande 
upplysningar också lämnas:

(g) Planerat enhetsstödbelopp, dess 
motivering och en berättigad övre variation 
av det enhetsbelopp som avses i artikel 89. 
I tillämpliga fall ska följande upplysningar 
också lämnas:

Or. en

Ändringsförslag 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Artikel 99 – stycke 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Den tilldelning av medel för 
interventionen som följer av tillämpningen 
av artikel 88. I tillämpliga fall, en 
uppdelning ska lämnas över de belopp som 
planerats för bidrag och de belopp som 
planerats för finansieringsinstrument.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 som ska 
uppfyllas vartannat år.

Or. en

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 observeras över en längre tidsperiod.

Ändringsförslag 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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

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 
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97.1 a med en uppdelning i årliga delmål. 97.1 a med en uppdelning i delmål.

Or. en

Ändringsförslag 1433
Damiano Zoffoli

Förslag till förordning
Artikel 101 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Identifiering av alla styrande organ 
som avses i avdelning II kapitel II i 
förordning (EU) [HzR].

(a) Identifiering av alla styrande 
nationella och regionala organ som avses 
i avdelning II kapitel II i förordning (EU) 
[HzR].

Or. it

Ändringsförslag 1434
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – 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 inbegripet övergången till 
hållbarhet, och ska särskilt innehålla 
följande:

Or. en

Motivering

Modernisering är inte ett självändamål. Det övergripande målet är, såsom upprepades 



AM\1172552SV.docx 149/151 PE632.145v01-00

SV

många gånger i kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, ett paradigmskifte för att uppnå hållbarhet, reagera på nya utmaningar 
osv.

Ändringsförslag 1435
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera 
sektorn genom att främja och utbyta 
kunskap, innovation och digitalisering och 
att uppmuntra sektorn att ta till sig dessa 
saker enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till 
målet att modernisera sektorn genom att 
främja och utbyta kunskap, innovation och 
digitalisering så snabbt som möjligt och 
uppnå målen för hållbar utveckling och 
målen i Parisavtalet om 
klimatförändringar och att uppmuntra 
sektorn att ta till sig dessa saker enligt 
artikel 5 andra stycket, särskilt följande:

Or. en

Ändringsförslag 1436
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) En systematisk försäkran om hur 
de åtgärder som vidtas inte ska leda till 
ökat beroende, utan till att öka 
jordbrukarnas autonomi.

Or. en

Motivering

Det finns en risk för att digitaliseringsagendan tar medel från budgeten för 



PE632.145v01-00 150/151 AM\1172552SV.docx

SV

landsbygdsutveckling och endast leder till att beroendet av insatsvaror upprätthålls eller nya 
beroenden skapas, t.ex. av lån.

Ändringsförslag 1437
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led ii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Sammanhang med uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling och de 
internationella klimatavtalen.

Or. en

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 1438
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden och för 
användning av dessa tekniker för att göra 
interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken mera ändamålsenliga 
och effektiva.

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av lämplig digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden, med 
uppmärksamhet på hållbarhet, 
omfattning, nödvändighet och 
jordbrukarnas autonomi, för användning 
av dessa tekniker för att göra interventioner 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
mera ändamålsenliga och effektiva, utan 
att det medför nya insatsvaror eller ett 
ekonomiskt beroende hos jordbrukare.
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Or. en

Motivering

Det finns en risk för att digitaliseringsagendan tar medel från budgeten för 
landsbygdsutveckling och endast leder till att beroendet av insatsvaror upprätthålls eller nya 
beroenden skapas, t.ex. av lån.
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