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15.10.2020 A8-0200/1108

Ändringsförslag 1108
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

69 Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag

69 Etablering av unga jordbrukare och 
nya jordbrukare samt etablering och 
utveckling av hållbara jordbruksföretag

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 ska bevilja stöd 
för etablering av unga jordbrukare eller 
inkludering av unga jordbrukare i 
befintliga jordbruksföretag, nya 
jordbrukare samt etablering och 
utveckling av företag i 
landsbygdsområden, inbegripet för 
diversifiering av jordbruksverksamhet, 
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. Ett villkor för stöd enligt 
denna artikel ska vara att det läggs fram 
en affärsplan.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för att 
bidra till

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna artikel för att bidra till

(a) etablering av unga jordbrukare som 
uppfyller villkoren i definitionen i artikel 
4.1 e,

(a) etablering och utveckling av unga 
jordbrukare som uppfyller villkoren i 
definitionen i artikel 4.1 e,

(aa) etablering av nya jordbrukare,
(b) etablering av jordbruksföretag med 
koppling till jordbruk och skogsbruk eller 
diversifiering av inkomster för 
jordbrukshushåll,

(b) etablering och utveckling av 
jordbruksföretag med koppling till 
jordbruk och skogsbruk, bioekonomi, 
cirkulär ekonomi och landsbygdsturism 
eller diversifiering av inkomsterför 



AM\1216023SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

jordbrukshushåll,

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

(c) företagsetablering inom annan 
verksamhet än jordbruk i 
landsbygdsområden som ingår i lokala 
utvecklingsstrategier för jordbrukare som 
diversifierar sin verksamhet, samt 
mikroföretag och småföretag och fysiska 
personer i landsbygdsområden.

2a. Medlemsstaterna får fastställa 
särskilda bestämmelser för att säkerställa 
att unga jordbrukare och nya jordbrukare 
som ansluter sig till grupper av 
jordbrukare, producentorganisationer 
eller kooperativa strukturer inte går miste 
om etableringsstödet. Dessa bestämmelser 
ska vara förenliga med 
proportionalitetsprincipen och fastställa 
de unga jordbrukarnas och de nya 
jordbrukarnas deltagande i strukturen.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
villkoren för inlämningen av och innehållet 
i en affärsplan.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
villkoren för inlämningen av och innehållet 
i en affärsplan.

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 som kan 
differentieras i enlighet med objektiva 
kriterier. Stödet ska begränsas till ett 
högsta belopp som anges i bilaga IXaa och 
får kombineras med 
finansieringsinstrument.

4a. Utbetalningen av stöd enligt denna 
artikel får delas upp i flera 
delbetalningar.
4b. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att det inte sker någon tillbakagång när 
det gäller budgetanslagen till unga 
jordbrukare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Ändringsförslag 1109
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 76 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall där stödet beviljas utifrån 
merkostnader och inkomstbortfall i 
enlighet med artiklarna 65, 66 och 67, ska 
medlemsstaterna säkerställa att de 
relevanta beräkningarna är adekvata och 
riktiga och fastställda i förväg på grundval 
av en rättvis, rimlig och verifierbar 
beräkningsmetod. I detta syfte ska ett 
organ, som är funktionellt oberoende av de 
myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och som besitter lämplig sakkunskap, göra 
beräkningarna eller bekräfta att 
beräkningarna är adekvata och riktiga.

I de fall där stödet beviljas utifrån 
merkostnader och inkomstbortfall i 
enlighet med artiklarna 65, 66 och 67, ska 
medlemsstaterna säkerställa att de 
relevanta beräkningarna är adekvata och 
riktiga och fastställda i förväg på grundval 
av en rättvis, rimlig och verifierbar 
beräkningsmetod. I detta syfte ska ett 
organ, som är funktionellt oberoende av de 
myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och som besitter lämplig sakkunskap, göra 
beräkningarna eller bekräfta att 
beräkningarna är adekvata och riktiga.

Om det oberoende organ som avses i 
första stycket fastställer att de faktiska 
merkostnaderna och inkomstbortfallet för 
åtaganden i enlighet med artiklarna 65, 
66 och 67 överstiger de högsta belopp som 
fastställs i bilaga IXaa, får medlemsstaten 
överskrida de belopp som fastställts för att 
kompensera faktiska merkostnader och 
inkomstbortfall.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Ändringsförslag 1110
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

86 Lägsta och högsta nivå på 
finansiella anslag

86 Lägsta och högsta nivå på 
finansiella anslag

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

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

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 inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga IX ska 
reserveras för alla typer av interventioner 
som är inriktade på de särskilda miljö- och 
klimatmål som avses i artikel 6.1 d, e, f 
och i i denna förordning.

Högst 40 % av de betalningar som 
beviljats enligt artikel 66 får beaktas vid 
beräkningen av Ejflu:s totala bidrag som 
avses i första stycket.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
yttersta randområdena.

2a. Minst 30 % av Ejflu:s totala 
bidrag till den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
enligt bilaga IX ska reserveras för 
interventioner enligt artiklarna 68, 70, 71 
och 72 för särskilda mål som syftar till att 
främja utvecklingen av en smart, 
motståndskraftig och diversifierad 
jordbrukssektor i enlighet med artikel 6.1 
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a, b och c i denna förordning.
3. Högst 4 % av Ejflu:s totala bidrag 
till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i bilaga 
IX får användas för att finansiera åtgärder 
för tekniskt bistånd på medlemsstaternas 
initiativ som avses i artikel 112.

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

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

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

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

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

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

4. Medlemsstaterna ska reservera 
minst 4 % av det totala bidraget till sina 
strategiska planer för de 
interventionstyper som bidrar till det 
särskilda målet att locka och stödja unga 
jordbrukare som anges i artikel 6,1 g, varav 
minst 2 % av de belopp som anges i bilaga 
VII ska reserveras för kompletterande 
inkomststöd för unga jordbrukare i 
enlighet med artikel 27.

(a) Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare i artikel 27.
(b) Unga jordbrukares etablering som 
avses i artikel 69.

4a. Medlemsstaterna ska reservera 
minst 65% av de belopp som anges i 
bilaga VII för det grundläggande 
inkomststöd för hållbarhet och 
omfördelningsstöd som anges i avdelning 
III kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 2 och 
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3.
4b. Av de belopp som anges i punkt 4a 
i denna artikel ska minst 5 % av de belopp 
som anges i bilaga VII reserveras för stöd 
till det omfördelningsinkomststöd som 
avses i artikel 26.
4c. Medlemsstaterna ska reservera 
minst 20 % av de belopp som anges i 
bilaga VII för de interventioner som avses 
i artikel 28.

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

5. De vägledande ekonomiska 
anslagen för det kopplade inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 ska begränsas till högst 
10 % av de belopp i bilaga VII. 
Medlemsstaterna får överföra en del av 
anslagen för att öka det högsta anslaget 
enligt artikel 82.6 om detta anslag är 
otillräckligt för att finansiera de 
interventioner som omfattas av avdelning 
III kapitel III avsnitt 7.

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 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.

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

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

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

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

6. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får 

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

det högsta belopp som kan beviljas i en 
medlemsstat före tillämpningen av 
artikel 15 i denna förordning enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 1 i denna förordning under ett 
kalenderår inte överskrida den 
medlemsstatens de belopp som fastställts i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
punkt 5.

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Ändringsförslag 1111
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 97 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En förklaring av hur 
interventionerna för vart och ett av de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 är 
avsedda att bidra till det övergripande mål 
som anges i artikel 5 andra stycket.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Ändringsförslag 1112
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 97 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) En förklaring av hur 
interventionerna för vart och ett av de 
särskilda mål som anges i artikel 6.1 
bidrar till en förenkling för de slutliga 
stödmottagarna och minskar den 
administrativa bördan.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1113

Ändringsförslag 1113
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 98 – stycke 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) En beskrivning av det totala 
bidraget till förenkling och minskad 
regelbörda och administrativ börda för de 
slutliga stödmottagarna.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1114

Ändringsförslag 1114
Bert-Jan Ruissen
för ECR-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 86b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86b
Utan att det påverkar anslagen i 
artikel 86.4 ska medlemsstaterna 
reservera minst 4 % av det totala bidraget 
till sina strategiska planer för de 
interventionstyper som bidrar till det 
särskilda målet att locka och stödja unga 
jordbrukare.

Or. en


