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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1030

Ändringsförslag 1030
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 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa en 
arealtröskel och endast bevilja frikopplat 
direktstöd till riktiga jordbrukare vars 
stödberättigande areal inom det 
jordbruksföretag för vilket frikopplat 
direktstöd söks överstiger denna 
arealtröskel.

Medlemsstaterna är fria att besluta om 
tilldelning av utbetalningar på grundval 
av förvärvsarbetande per jordbruksföretag 
– dvs. på arbetsenheten – och/eller får 
fastställa en arealtröskel och endast bevilja 
frikopplat direktstöd till riktiga jordbrukare 
vars stödberättigande areal inom det 
jordbruksföretag för vilket frikopplat 
direktstöd söks överstiger denna 
arealtröskel.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1031

Ändringsförslag 1031
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 16 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av arealtröskeln ska 
medlemsstater syfta till att säkerställa att 
det frikopplade direktstödet endast får 
beviljas riktiga jordbrukare om

Vid fastställandet av arealtröskeln eller per 
förvärvsarbetande ska medlemsstaterna 
säkerställa att det frikopplade direktstödet 
endast får beviljas riktiga jordbrukare om

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1032

Ändringsförslag 1032
Roman Haider
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 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kan besluta att 
fördubbla det grundläggande 
inkomststödet per hektar för de första 20 
hektaren.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1033

Ändringsförslag 1033
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 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förslaget att införa omfördelningsstöd som obligatoriska åtgärder är diskriminerande för 
vissa medlemsstater och regioner i EU, främst på grund av skillnader i den historiska 
utvecklingen och de olika jordbruksstrukturerna i medlemsstaterna. Alla jordbrukare som 
aktivt bedriver jordbruk bör få tillräckligt med stöd, oavsett företagets storlek, eftersom varje 
hektar måste tas om hand och bidrar till att uppnå EU:s miljörelaterade, sociala och 
ekonomiska mål.
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1034

Ändringsförslag 1034
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 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förslaget att införa omfördelningsstöd som obligatoriska åtgärder är diskriminerande för 
vissa medlemsstater och regioner i EU, främst på grund av skillnader i den historiska 
utvecklingen och de olika jordbruksstrukturerna i medlemsstaterna. Alla jordbrukare som 
aktivt bedriver jordbruk bör få tillräckligt med stöd, oavsett företagets storlek, eftersom varje 
hektar måste tas om hand och bidrar till att uppnå EU:s miljörelaterade, sociala och 
ekonomiska mål.
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1035

Ändringsförslag 1035
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stöd kopplat till inkomster får efter 
medlemsstatens gottfinnande beviljas 
andra sektorer och produktioner än de 
som förtecknas i punkt 1, eller andra 
typer av metoder, om de är viktiga av 
ekonomiska, sociala eller miljörelaterade 
skäl. Stödet integreras sedan i den 
nationella strategiska planen.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1036

Ändringsförslag 1036
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska inom ramen 
för denna interventionstyp stödja aktiva 
jordbrukare som gör åtaganden om att 
beakta jordbruksmetoder och certifierade 
system med gynnsam inverkan på klimatet, 
miljön och djurskyddet vilka leder till att 
ett eller flera av de specifika mål som 
definieras i artikel 6.1 d, e, f och i uppnås 
och vilka är skräddarsydda för att 
tillgodose särskilda nationella eller 
regionala behov.

Or. en

Motivering

Med tanke på att medlen för detta stöd kommer från det tak som fastställts för direktstöd – 
reserverat för aktiva jordbrukare som uppfyller tvärvillkoren – är det fullständigt 
oacceptabelt att dessa medel anslås till andra enheter som inte uppfyller dessa 
grundläggande krav för aktiva jordbrukare.
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1037

Ändringsförslag 1037
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå ett eller flera av de 
specifika mål som avses i artikel 6.1 d, e, f 
och i får medlemsstaterna fastställa 
likvärdiga jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
vilka leder till en betydande minskning av 
växthusgasutsläppen, koldioxidneutralitet 
eller nettokoldioxidbindning. I detta syfte, 
och för att uppnå det specifika mål som 
avses i artikel 6.1 b, måste 
precisionsjordbruk erkännas som en 
lämplig metod för beviljande av stödet till 
aktiva jordbrukare som åtagit sig att 
tillämpa denna jordbruksmetod enligt vad 
som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

I förteckningen över jordbruksmetoder för en betydande minskning av växthusgasutsläppen 
bör det digitala jordbrukssystemet – närmare bestämt ”precisionsjordbruk” – erkännas som 
en lämplig metod för de likvärdiga åtgärder som kommer att ingå i miljösystemen, eftersom 
det har fler förtjänster än de likvärdiga metoder som förutses för tvärvillkoren. I detta syfte 
bör en kompletterande betalning beviljas de jordbrukare som börjar använda denna 
förtjänstfulla metod.
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1038

Ändringsförslag 1038
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska i dessa 
förteckningar åtminstone inbegripa 
miljösystem som är avsedda att ge 
jordbrukare möjligheten att inrätta en 
minsta andel jordbruksareal som avsätts 
för icke-produktiva funktioner eller 
områden, användning av ett 
jordbruksverktyg för hållbar hantering av 
näringsämnen och, i tillämpliga fall, 
lämpligt bevarande av våtmarker och 
torvmarker.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör göra stödet tillgängligt för miljösystemen och för alla åtgärder som 
jordbrukarna kan välja mellan och som berättigar till stödet. Denna valmöjlighet för 
jordbrukarna måste gälla alla åtgärder, inklusive den areal som anslås till icke-produktiva 
områden.
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/1039

Ändringsförslag 1039
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
för ID-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Stödet för miljösystem ska 
tillhandahållas i form av ett årligt stöd per 
stödberättigande hektar och/eller ett stöd 
per jordbruksföretag, och det ska beviljas 
som incitamentpåverkande stöd utöver 
ersättning för uppkomna merkostnader 
och inkomstbortfall, som kan bestå av en 
klumpsumma. Stödnivån ska variera 
beroende på ambitionsnivån för 
hållbarhet för varje intervention eller 
uppsättning interventioner, på grundval 
av icke-diskriminerande kriterier, i syfte 
att erbjuda ett verksamt incitament för 
deltagande och stimulera jordbrukare att 
införa jordbruksmetoder som är 
gynnsamma för miljön och klimatet.

Or. en

Motivering

Jordbrukarna måste få lämplig ersättning för den aktiva roll de spelar för att minska 
koldioxidutsläppen i form av ekonomiska incitament vars belopp måste vara högre än de 
högre kostnaderna och inkomstbortfallet till följd av tillämpningen av de jordbruksmetoder 
som används för att uppnå miljö- och klimatmålen.


