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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1000

Ändringsförslag 1000
Gilles Lebreton
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Unga jordbrukare och nya aktörer 
möter fortfarande avsevärda hinder när det 
gäller tillgång till mark, höga priser och 
tillgång till krediter. Deras företag är mer 
utsatta för prisvolatiliteten (både för 
insatsvaror och produkter) och deras behov 
i fråga om utbildning i entreprenörskap och 
riskhanteringskompetens är stora. Det är 
därför viktigt att fortsätta att stödja 
inrättandet av nya företag och nya 
anläggningar. Medlemsstaterna bör 
föreskriva en strategi och fastställa klara 
och konsekventa interventioner för 
generationsförnyelsen inom det särskilda 
mål som avser denna fråga. I detta syfte 
kan medlemsstaterna i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställa förmånliga 
villkor för finansiella instrument för unga 
jordbrukare och nya deltagare. De bör 
också i dessa strategiska planer öronmärka 
ett belopp motsvarande minst 2 % av det 
årliga anslaget för direktstöd. En ökning av 
det maximala beloppet för stöd för unga 
jordbrukare och nyetablerade företag, upp 
till 100,000 euro, som kan utnyttjas även 
genom eller i kombination med stöd i form 
av finansiella instrument, bör fastställas.

(43) Unga jordbrukare och nya aktörer 
möter fortfarande avsevärda hinder när det 
gäller tillgång till mark, höga priser och 
tillgång till krediter. Deras företag är mer 
utsatta för prisvolatiliteten (både för 
insatsvaror och produkter) och deras behov 
i fråga om utbildning i entreprenörskap och 
riskhanteringskompetens är stora. Det är 
därför viktigt att fortsätta att stödja 
inrättandet av nya företag och nya 
anläggningar. Medlemsstaterna bör 
föreskriva en strategi och fastställa klara 
och konsekventa interventioner för 
generationsförnyelsen inom det särskilda 
mål som avser denna fråga. I detta syfte 
kan medlemsstaterna i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställa förmånliga 
villkor för finansiella instrument för unga 
jordbrukare och nya deltagare. De bör 
också i dessa strategiska planer öronmärka 
ett belopp motsvarande minst 2 % av det 
årliga anslaget för direktstöd. En ökning av 
det maximala beloppet för stöd för unga 
jordbrukare och nyetablerade företag, upp 
till 100,000 euro, som kan utnyttjas även 
genom eller i kombination med stöd i form 
av finansiella instrument, bör fastställas. 
Utöver det nödvändiga stödet till unga 
jordbrukare är det bara lönsamma priser 
som kan säkerställa de berörda gårdarnas 
bärkraft. Detta sista villkor uppfylls för 
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närvarande inte av EU och den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilket 
utgör ett allvarligt hot mot det europeiska 
jordbrukets framtid.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Ändringsförslag 1001
Jaak Madison
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Den europeiska ekonomin bygger 
på ett system med fria marknader och bör 
välkomna kapitalism. Dagens direktstöd 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken gynnar dock 
oproportionerligt de ”gamla” 
medlemsstaterna framför de ”nya”. 
Direktstödet bör därför justeras för att 
säkerställa full konvergens, eftersom alla 
europeiska jordbrukare måste uppfylla 
samma EU-normer och EU-krav.

Or. en



AM\1216002SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1002

Ändringsförslag 1002
Ivan David
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) Stöd för direktstöd inom ramen för 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
beviljas inom nationella anslag som 
fastställs genom denna förordning. 
Konvergensprocessen måste slutföras helt 
och hållet inom den period som omfattas 
av den fleråriga budgetramen för 2021–
2027 för att respektera Europeiska rådets 
beslut från 2002 och säkerställa rättvis 
konkurrens och jämlikhet mellan 
medlemsstaterna. Dessa nationella anslag 
bör återspegla en fortsättning på de 
ändringar som innebär att anslagen för 
medlemsstaterna med den lägsta stödnivån 
per hektar gradvis ökas till att stänga 50 % 
av klyftan till 90 % av genomsnittet för 
unionen. Full extern konvergens av 
direktstödet bör ha uppnåtts i slutet av 
programperioden. I syfte att ta hänsyn till 
minskningen av betalningsmekanismen och 
användningen av dess avkastning i den 
berörda medlemsstaten bör de 
sammanlagda vägledande finansiella 
anslagen per år i medlemsstatens 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken tillåtas att överskrida 
det nationella anslaget.

Or. en
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Motivering

De föreslagna nivåerna för extern konvergens är otillräckliga, och fullständig konvergens ska 
uppnås senast 2027. Vi efterlyser ett proportionerligt konvergenssystem som bygger på 
omfördelning av betalningar från över EU-genomsnittet till under EU-genomsnittet.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Ändringsförslag 1003
Ivan David
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De föreslagna nivåerna för extern konvergens är otillräckliga, och fullständig konvergens ska 
uppnås senast 2027. Vi efterlyser ett proportionerligt konvergenssystem som bygger på 
omfördelning av betalningar från över EU-genomsnittet till under EU-genomsnittet.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Ändringsförslag 1004
Gilles Lebreton
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Ändringsförslag 1005
Ivan David
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till medlemsstaterna att på frivillig basis fastställa definitionen av riktiga 
jordbrukare. Definitionen bör ta hänsyn till att jordbrukare tar hand om jordbruksmarken, 
oberoende av annan ekonomisk verksamhet. Tidigare erfarenheter av principen om ”aktiva 
jordbrukare” på EU-nivå har lett till en oacceptabel administrativ börda och visat sig vara 
ineffektiv.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Ändringsförslag 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Jordbruksareal ska definieras så att 
det omfattar åkermark, permanenta grödor, 
permanent gräsmark och 
trädjordbrukssystem. Landskapselement 
som träd, häckar, strandnära vedartad 
växtlighet, stenmurar (terrasser), diken 
och dammar ska ingå som 
stödberättigande delar av 
jordbruksarealen. Termerna åkermark, 
permanenta grödor, permanent gräsmark 
och trädjordbrukssystem ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna inom följande 
ram:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Ändringsförslag 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 
rådets förordning (EG) nr 1257/199928, 
artikel 39 i rådets förordning (EG) 
nr 1698/200529 och artikel 28 i förordning 
(EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här 
förordningen.

i) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion men 
som ligger i träda, samt vegetabilier från 
trädjordbruk blandat med autoktona träd 
och buskar, inbegripet areal uttagen i 
enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 
rådets förordning (EG) nr 1257/199928, 
artikel 39 i rådets förordning (EG) 
nr 1698/200529 och artikel 28 i förordning 
(EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här 
förordningen.

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

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

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Ändringsförslag 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) trädjordbrukssystem: 
markanvändningssystem där träd och 
buskar odlas på samma mark som 
används för jordbruk.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1009

Ändringsförslag 1009
Ivan David
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Riktiga jordbrukare ska definieras 
så att det säkerställs att inget stöd beviljas 
dem vars jordbruksverksamhet endast 
utgör en obetydlig del av deras samlade 
ekonomiska verksamhet eller vars 
huvudsakliga affärsverksamhet inte gäller 
jordbruk, utan att jordbrukare med flera 
verksamheter förhindras stöd. 
Definitionen ska göra det möjligt att 
avgöra vilka jordbrukare som inte ska 
anses vara riktiga jordbrukare, på 
grundval av villkor som inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, mål med 
företaget och/eller förekomst i register.

utgår

Or. en


