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14.10.2020 A8-0200/1

Ändringsförslag 1117
Peter Jahr
för PPE-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 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 Artikel 9

Allmänna principer Allmänna principer

Medlemsstaterna ska utforma 
interventionerna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
i enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och de 
allmänna principerna i unionsrätten.

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall i 
samarbete med sina regioner, utforma 
interventionerna i sina strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
i enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och de 
allmänna principerna i unionsrätten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
interventionerna fastställs på grundval av 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, att de är förenliga med den inre 
marknaden och att de inte snedvrider 
konkurrensen.

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall i 
samarbete med sina regioner, säkerställa 
att interventionerna fastställs på grundval 
av objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, och inte utgör ett hinder för en 
välfungerande inre marknad.

I fråga om juridiska personer eller 
grupper av fysiska eller juridiska personer 
får medlemsstaterna tillämpa den 
minskning som avses i artikel 15 och de 
stöd som avses i artiklarna 26, 27, 29, 66, 
67 och 68 enligt definitionerna i sina 
strategiska planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken på dessa juridiska 
personer eller grupper, i de fall där 
nationell lagstiftning föreskriver att de 
enskilda medlemmarna kan ta på sig 
rättigheter och skyldigheter som är 
jämförbara med dem som tillerkänns 
enskilda aktiva jordbrukare som har 
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ställning som driftsledare, i synnerhet vad 
gäller deras ekonomiska, sociala och 
skattemässiga situation, förutsatt att de 
har bidragit till att stärka de berörda 
juridiska personernas eller gruppernas 
jordbruksstrukturer.

Medlemsstaterna ska upprätta det regelverk 
som styr beviljandet av unionsstöd till 
stödmottagare på grundval av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och i 
enlighet med de principer och krav som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [HZR].

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall i 
samarbete med sina regioner, upprätta det 
regelverk som styr beviljandet av 
unionsstöd till stödmottagare på grundval 
av de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och i 
enlighet med de principer och krav som 
fastställs i denna förordning och förordning 
(EU) [HZR].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Ändringsförslag 1118
Peter Jahr
för PPE-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 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 Artikel 15

Minskning av stöd Minskning av stöd

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

1. Direktstödsbelopp som ska beviljas 
en jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska minskas av 
medlemsstaterna i de fall där detta belopp 
överstiger ett tröskelvärde på 100 000 
euro.

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

2. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 får de, från det direktstöd som ska 
beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel 
under ett visst kalenderår, dra av

(a) de löner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och som redovisats 
av jordbrukaren, inbegripet skatter och 
sociala avgifter relaterade till anställning, 
samt

(a) 50 % av de löner som har koppling 
till jordbruksverksamhet och som 
redovisats av jordbrukaren, inbegripet 
skatter och sociala avgifter relaterade till 
anställning, samt

(b) den motsvarande kostnad för 
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avlönat och oavlönat arbete som har 
koppling till jordbruksverksamhet som 
har utförts av personer som arbetar på det 
berörda jordbruksföretaget och som inte 
erhåller lön, eller som erhåller en lön som 
är lägre än det belopp som vanligtvis 
betalas ut för de utförda tjänsterna, men 
som ersätts genom det ekonomiska 
resultatet från jordbruksverksamheten.

(ba) sådant direktstöd som avses i 
artiklarna 27 och 28.

För att beräkna de belopp som avses i 
leden a och b ska medlemsstaterna 
använda de genomsnittliga standardlöner 
som har koppling till jordbruksverksamhet 
på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

För att beräkna de belopp som avses i led a 
ska medlemsstaterna använda de faktiska 
lönekostnader eller de genomsnittliga 
standardlöner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och tillhörande 
verksamhet på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren. Medlemsstaterna 
får använda indikatorer för 
standardlönekostnader för olika typer av 
jordbruksföretag eller referensvärden om 
sysselsättningsskapandet per typ av 
jordbruksföretag.

3. Det beräknade resultatet av 
minskningen av stöden ska användas till 
att bidra till finansieringen av det 
kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter av de övriga interventioner 
som hör till frikopplat direktstöd.

3. Det beräknade resultatet av 
minskningen av stöden ska i första hand 
finansiera det kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter de övriga interventioner som 
hör till frikopplat direktstöd.

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

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2024 i 
enlighet med artikel 90.

3a. I fråga om juridiska personer eller 
en grupp fysiska eller juridiska personer 
får medlemsstaterna tillämpa den 
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minskning som avses i punkt 1 på dessa 
juridiska personer eller grupper i de fall 
där nationell lagstiftning föreskriver att 
de enskilda medlemmarna kan ta på sig 
rättigheter och skyldigheter som är 
jämförbara med dem som tillerkänns 
enskilda jordbrukare med ställning som 
driftsledare, i synnerhet vad gäller deras 
ekonomiska, sociala och skattemässiga 
situation, förutsatt att de har bidragit till 
att stärka de berörda juridiska 
personernas eller gruppernas 
jordbruksstruktur.
3b. Om en medlemsstat tillhandahåller 
kompletterande 
omfördelningsinkomststöd till 
jordbrukare i enlighet med artikel 26 och 
använder minst 12 % av sina tilldelade 
medel för direktstöd enligt bilaga IV för 
detta ändamål, kan den välja att inte 
tillämpa denna artikel.
3c. Inga förmåner som består i att 
undgå minskningar av stödet ska beviljas 
jordbrukare för vilka det har fastställts att 
de på ett konstlat sätt har skapat 
förutsättningar för att undgå effekterna 
av denna artikel.

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Ändringsförslag 1119
Peter Jahr
för PPE-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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 Artikel 18

Stödbelopp per hektar Stödbelopp per hektar

1. Såvida medlemsstaterna inte 
beslutar att bevilja det grundläggande 
inkomststöd grundat på stödrätter som 
avses i artikel 19 ska stödet betalas som ett 
enhetligt belopp per hektar.

1. Såvida medlemsstaterna inte 
beslutar att bevilja det grundläggande 
inkomststöd grundat på stödrätter som 
avses i artikel 19 ska stödet betalas som ett 
enhetligt belopp per hektar.

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

2. Medlemsstaterna får besluta att dela 
upp beloppet för det grundläggande 
inkomststödet per hektar på olika grupper 
av områden, utgående från 
socioekonomiska förhållanden, 
miljöförhållanden eller 
jordbruksförhållanden. Medlemsstaterna 
får besluta att öka beloppen för regioner 
med naturgivna eller områdesspecifika 
nackdelar, liksom också för 
avfolkningsbygder samt till stöd för 
permanenta gräsmarker. För områden 
som av medlemsstaterna definieras som 
bergsbetesmarker med traditionell 
fäboddrift får beloppet för det 
grundläggande inkomststödet per hektar 
minskas, oavsett jordbruksföretagens 
ekonomiska situation.
2a. Medlemsstaterna får inrätta 
mekanismer som begränsar antalet 
stödberättigande hektar som kan få stöd, 
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på grundval av en referensperiod som 
fastställs av medlemsstaten.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Ändringsförslag 1120
Peter Jahr
för PPE-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 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 Artikel 20

Värdet av stödrätter och konvergens Värdet av stödrätter och konvergens

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

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
denna artikel fastställa stödrätternas 
enhetsvärde innan konvergens uppnås, 
genom att justera stödrätternas värde 
proportionellt till det värde som fastställs i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1307/2013 för ansökningsåret 2023 och det 
relaterade stöd för jordbruksmetoder med 
gynnsam inverkan på klimatet och miljön 
som anges i avdelning III kapitel III i den 
förordningen för ansökningsåret 2023.

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

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

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

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

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

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

konvergerar mot ett enhetligt enhetsvärde 
senast ansökningsåret 2026.

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

5. Vid tillämpningen av punkt 4 ska 
medlemsstaterna, senast för ansökningsåret 
2024, säkerställa att alla stödrätter har ett 
värde på minst 75 % av det genomsnittliga 
planerade enhetsbeloppet för det 
grundläggande inkomststödet för 
ansökningsåret 2024 enligt den strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet 
med artikel 106.1 för den medlemsstat eller 
för de territorier som fastställs i enlighet 
med artikel 18.2.

5a. Vid tillämpningen av punkt 4 ska 
medlemsstaterna, senast för 
programperiodens sista ansökningsår, 
säkerställa att alla stödrätter har ett värde 
på 100 % av det genomsnittliga planerade 
enhetsbeloppet för det grundläggande 
inkomststödet för ansökningsåret 2026 
enligt den strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för 
den medlemsstat eller för de territorier 
som fastställs i enlighet med artikel 18.2.

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

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

Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
minskningen på alla eller vissa av 
stödrätterna med ett värde som fastställs i 
enlighet med punkt 1 och som överstiger 
det genomsnittliga planerade 

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

enhetsbeloppet för det grundläggande 
inkomststödet för ansökningsåret 2026 
enligt den strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för 
den medlemsstat eller för de territorier som 
fastställs i enlighet med artikel 18.2.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Ändringsförslag 1121
Peter Jahr
för PPE-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 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 Artikel 44

Operativa program Operativa program

1. Målen i artikel 42 och de 
interventioner inom sektorn för frukt och 
grönsaker som fastställs av 
medlemsstaterna i deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska genomföras genom godkända operativa 
program av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, i enlighet med de villkor som 
fastställs i denna artikel.

1. Målen i artikel 42 och de 
interventioner inom sektorn för frukt och 
grönsaker som fastställs av 
medlemsstaterna i deras strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska genomföras genom godkända operativa 
program av de producentorganisationer 
och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013, i enlighet med de villkor som 
fastställs i denna artikel.

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 d och e, och 
minst två andra mål som anges i den 
artikeln.

2. De operativa programmen ska ha en 
minsta varaktighet på tre år och en högsta 
varaktighet på sju år. De ska eftersträva de 
mål som anges i artikel 42 b, d och e, och 
minst två andra mål som anges i den 
artikeln.

3. För varje mål som valts ska de 
operativa programmen beskriva de 
interventioner som valts bland dem som 
fastställs av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

3. För varje mål som valts ska de 
operativa programmen beskriva de 
interventioner som valts bland dem som 
fastställs av medlemsstaterna i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

4. De operativa programmen ska 
lämnas in av de producentorganisationer 

4. De operativa programmen ska 
lämnas in av de producentorganisationer 
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och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 till medlemsstaterna för 
godkännande.

och/eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013 till medlemsstaterna för 
godkännande.

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer 
eller de sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

5. Operativa program får endast 
genomföras av de producentorganisationer 
eller de sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts i 
enlighet med förordning (EU) nr 
1308/2013.

5a. De operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer får vara 
antingen partiella operativa program eller 
fullständiga operativa program. De 
fullständiga operativa programmen ska 
följa samma förvaltningsregler och villkor 
som producentorganisationernas 
operativa program.

6. Operativa program för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer får inte omfatta 
samma interventioner som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program.

6. Operativa program för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer får inte omfatta 
samma insatser som 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Medlemsstaterna ska beakta de 
operativa programmen för 
sammanslutningar av 
producentorganisationer tillsammans med 
medlemsorganisationernas operativa 
program. Sammanslutningar av 
producentorganisationer får lämna in 
partiella operativa program med åtgärder 
som medlemsorganisationerna i sina 
operativa program fastställt men inte 
genomfört.

För detta ändamål ska medlemsstaterna 
säkerställa att

För detta ändamål ska medlemsstaterna 
säkerställa att

(a) interventioner inom ramen för de 
operativa programmen för en 
sammanslutning av 
producentorganisationer helt och hållet 
finansieras genom bidrag från den 
sammanslutningens medlemsorganisationer 
och att sådan finansiering tas från dessa 
medlemsorganisationers driftsfonder,

(a) insatser inom ramen för de 
operativa programmen för en 
sammanslutning av 
producentorganisationer helt och hållet 
finansieras genom bidrag från den 
sammanslutningens medlemsorganisationer 
och att sådan finansiering tas från dessa 
medlemsorganisationers driftsfonder,
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(b) interventioner och deras 
motsvarande finansiella andel anges i det 
operativa programmet för varje 
medlemsorganisation.

(b) interventioner och deras 
motsvarande finansiella andel anges i det 
operativa programmet för varje 
medlemsorganisation.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 7. Medlemsstaterna ska säkerställa att

(a) minst 20 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som anges i artikel 42 d och e,

(a) antingen minst 20 % av utgifterna 
inom de operativa programmen omfattar de 
interventioner som är kopplade till de mål 
som avses i artikel 42 d och e eller att de 
operativa programmen innefattar tre eller 
flera åtgärder med koppling till de mål 
som avses i artikel 42 d och e,

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som anges i artikel 42 c,

(b) minst 5 % av utgifterna inom de 
operativa programmen omfattar den 
intervention som är kopplad till det mål 
som avses i artikel 42 c, och

(c) de interventioner inom de 
interventionstyper som anges i artikel 43.2 
d, e och f inte överstiger en tredjedel av de 
totala utgifterna inom operativa program.

(c) de interventioner inom de 
interventionstyper som anges i artikel 43.2 
d, e och f inte överstiger en tredjedel av de 
totala utgifterna inom operativa program.

7a. Operativa program som har 
godkänts före ... [den dag då denna 
förordning träder i kraft] ska styras i 
enlighet med de förordningar enligt vilka 
de godkänts tills de löper ut, såvida inte 
producentorganisationen eller 
sammanslutningen av 
producentorganisationer frivilligt beslutar 
att anta denna förordning.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/6

Ändringsförslag 1122
Peter Jahr
för PPE-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 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 Artikel 52

Interventionstyper inom vinsektorn Interventionstyper inom vinsektorn

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

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

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

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

(aa) Plantering av vinstockar på mark 
som beviljats tillstånd enligt den ordning 
för tillstånd som fastställs i kapitel III 
avsnitt 1 i förordning (EU) nr 1308/2013 i 
traditionella vinodlingsområden som 
löper risk att försvinna, vilka ska 
fastställas av medlemsstaterna, som en 
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åtgärd för att skydda mångfalden inom 
vintillverkningen.
(ab) Forskning och experimentell 
produktion samt andra åtgärder, framför 
allt inom bevarande av, studier om och 
förstärkning av mångfalden inom och 
mellan de europeiska vinstockssorterna, 
och åtgärder för att främja deras 
ekonomiska nytta.
(ac) Åtgärder för att minska 
användningen av bekämpningsmedel.
(ad) Åtgärder för att minska den risk 
som de vinodlare tar som åtar sig att 
genomgripande förändra sina 
produktionsmetoder och produktsystem 
för att göra produktionen mer hållbar, 
inbegripet genom att öka den strukturella 
och biologiska mångfalden.

(b) Materiella och immateriella 
investeringar i bearbetningsanläggningar 
och infrastruktur för vinframställning samt 
strukturer och verktyg för saluföring.

(b) Materiella och immateriella 
investeringar i vinodlingsföretag, 
inbegripet i branta och terrasserade 
områden, med undantag för verksamhet 
med anknytning till den interventionstyp 
som beskrivs i artikel 52.1 a, och i 
bearbetningsanläggningar och infrastruktur 
för vinframställning samt strukturer och 
verktyg för saluföring. Sådana 
investeringar kan syfta till att skydda 
vinodlingar mot klimatrelaterade risker 
och anpassa företagen till unionens nya 
rättsliga krav.

(c) Grön skörd som innebär fullständig 
destruktion eller borttagande av omogna 
druvklasar i syfte att reducera avkastningen 
från det berörda området till noll, och 
undantaget obärgad skörd som innebär att 
säljbara druvor lämnas på vinstockarna vid 
utgången av den normala 
produktionscykeln.

(c) Grön skörd som innebär fullständig 
destruktion eller borttagande av omogna 
druvklasar i syfte att reducera avkastningen 
från det berörda området till noll, och 
undantaget obärgad skörd som innebär att 
säljbara druvor lämnas på vinstockarna vid 
utgången av den normala 
produktionscykeln.

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

(d) Skördeförsäkring mot förluster 
förorsakade av ogynnsamma 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller 
skadedjursangrepp, samtidigt som det 
säkerställs att stödmottagarna vidtar 
nödvändiga riskförebyggande åtgärder.
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(e) Materiella och immateriella 
investeringar i innovation som utgörs av 
utveckling av innovativa produkter och 
biprodukter från vinframställning, 
processer och innovativ teknik samt andra 
investeringar som skapar värde i något 
skede av försörjningskedjan, inbegripet 
inslag som avser kunskapsöverföring.

(e) Materiella och immateriella 
investeringar i digitalisering och 
innovation som utgörs av utveckling av 
innovativa produkter och tekniska 
processer med koppling till de produkter 
som avses i del II i bilaga VII till 
förordning (EU) nr 1308/2013 eller till 
biprodukter från vinframställning, 
processer och innovativ teknik samt andra 
investeringar som skapar värde i något 
skede av försörjningskedjan, inbegripet 
inslag som avser kunskapsöverföring, 
och/eller som bidrar till anpassningen till 
klimatförändringarna.

(f) Destillation av biprodukter från 
vinframställning som har utförts i enlighet 
med begränsningarna i del II avsnitt D i 
bilaga VIII till förordning (EU) nr 
1308/2013.

(f) Destillation av biprodukter från 
vinframställning som har utförts i enlighet 
med begränsningarna i del II avsnitt D i 
bilaga VIII till förordning (EU) nr 
1308/2013.

(g) Informationsåtgärder som utförs i 
medlemsstaterna avseende unionens vin 
och som uppmuntrar till ansvarsfull 
vinkonsumtion eller främjar unionens 
kvalitetssystem för skyddad 
ursprungsbeteckning och skyddad 
geografisk beteckning.

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

(ga) Åtgärder som syftar dels till ökad 
marknadskännedom, exempelvis studier 
av ekonomin och regleringarna på de 
befintliga marknaderna, dels till att 
främja vinturismen för att öka de 
europeiska vinodlingarnas anseende.

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

(h) Främjande åtgärder och 
kommunikationsåtgärder som utförs i 
tredjeländer och som utgörs av en eller 
flera av följande åtgärder och 
verksamheter som syftar till att öka 
vinsektorns konkurrenskraft samt till att 
öppna, diversifiera eller konsolidera 
marknaderna:

(i) PR, säljfrämjande åtgärder eller 
reklam, som särskilt betonar fördelarna 
med den höga standarden hos 
unionsprodukterna, särskilt när det gäller 
kvalitet, livsmedelssäkerhet eller miljö.

i) PR, säljfrämjande åtgärder eller 
reklam, som särskilt betonar fördelarna 
med den höga standarden hos 
unionsprodukterna, särskilt när det gäller 
kvalitet, livsmedelssäkerhet eller miljö.

ii) Deltagande i stora internationella ii) Deltagande i stora internationella 
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evenemang, varumässor eller utställningar. evenemang, varumässor eller utställningar.

iii) Informationskampanjer, särskilt om 
unionens kvalitetssystem avseende 
skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning och ekologisk 
produktion.

iii) Informationskampanjer, särskilt om 
unionens kvalitetssystem avseende 
skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning och ekologisk 
produktion.

iv) Undersökningar om nya marknader 
som är nödvändiga för att utöka 
avsättningsmöjligheterna.

iv) Undersökningar om nya eller 
befintliga marknader som är nödvändiga 
för att utöka och konsolidera 
avsättningsmöjligheterna.

v) Utvärderingsstudier av resultaten av 
informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna.

v) Utvärderingsstudier av resultaten av 
informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna.

vi) Utarbetande av tekniska dokument, 
inbegripet laboratorieprovningar och 
laboratoriebedömningar, avseende 
oenologiska metoder, fytosanitära och 
hygieniska regler samt andra 
tredjelandskrav för import av produkter 
inom vinsektorn för att underlätta tillträdet 
till tredjelandsmarknader.

vi) Utarbetande av tekniska dokument, 
inbegripet laboratorieprovningar och 
laboratoriebedömningar, avseende 
oenologiska metoder, fytosanitära och 
hygieniska regler samt andra 
tredjelandskrav för import av produkter 
inom vinsektorn för att hindra 
inskränkningar av eller möjliggöra 
tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i) Tillfälligt och gradvis avtagande 
stöd för att täcka de administrativa 
kostnaderna för inrättandet av 
gemensamma fonder.

(i) Tillfälligt och gradvis avtagande 
stöd för att täcka de administrativa 
kostnaderna för inrättandet av 
gemensamma fonder.

(ia) Åtgärder för bättre 
vattenanvändning och vattenhushållning.
(ib) Ekologisk produktion.
(ic) Integrerad produktion.
(id) Precisionsproduktion eller 
digitaliserad produktion.
(ie) Markvård och åtgärder för att öka 
markens kolinnehåll.
(if) Skapande eller bevarande av 
livsmiljöer som gynnar den biologiska 
mångfalden eller landskapsbevarandet, 
inbegripet bevarandet av historiska inslag 
i landskapsbilden.
(ig) Ökad motståndskraft mot 
skadegörare och sjukdomar som angriper 
vindruvor.
(ih) Minskad avfallsproduktion och 
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förbättrad användning av avfall.
De främjande åtgärder som avses i punkt 
1 h ska endast gälla vin med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad 
geografisk beteckning och vin med 
uppgift om druvsort.

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

2. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken motivera sina val av mål 
och interventionstyper inom vinsektorn. 
Medlemsstaterna ska definiera 
interventionerna för de valda 
interventionstyperna. Medlemsstaterna får 
föreskriva särskilda bestämmelser för 
förvaltningsorganens information om och 
marknadsföring av skyddade 
ursprungsbeteckningar och skyddade 
geografiska beteckningar för alla berörda 
företags räkning, särskilt med avseende 
på den maximala varaktigheten för dessa 
åtgärder.

3. Medlemsstaterna ska utöver de krav 
som anges i avdelning V i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange en tidsplan för 
genomförandet av de valda 
interventionstyperna, interventionerna och 
en allmän finansieringsöversikt som visar 
vilka medel som ska sättas in och den 
planerade tilldelningen av medel mellan de 
valda interventionstyperna och mellan 
interventionerna i enlighet med de 
tilldelningar som anges i bilaga V.

3. Medlemsstaterna ska utöver de krav 
som anges i avdelning V i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ange en tidsplan för 
genomförandet av de valda 
interventionstyperna, interventionerna och 
en allmän finansieringsöversikt som visar 
vilka medel som ska sättas in och den 
planerade tilldelningen av medel mellan de 
valda interventionstyperna och mellan 
interventionerna i enlighet med de 
tilldelningar som anges i bilaga V.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Ändringsförslag 1123
Peter Jahr
för PPE-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 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 64 Artikel 64

Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden 
och andra förvaltningsåtaganden.

(a) Åtaganden till förmån för hållbart 
jordbruk och miljöhållbarhet, åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna och andra 
förvaltningsåtaganden till nytta för miljön.

(b) Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

(b) Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

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

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

(d) Investeringar. (d) Investeringar.

(da) Investeringar i konstbevattning.
(db) Installering av digital teknik.

(e) Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag.

(e) Etablering av unga jordbrukare och 
nya jordbrukare samt etablering och 
utveckling av hållbara jordbruksföretag.

(f) Riskhanteringsverktyg. (f) Riskhanteringsverktyg.

(g) Samarbete. (g) Samarbete.

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

(ha) Åtgärder till förmån för kvinnor 
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på landsbygden.
(hb) Utveckling av strategin för smarta 
byar.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Ändringsförslag 1124
Peter Jahr
för PPE-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 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67 Artikel 67

Områdesspecifika nackdelar på grund av 
vissa obligatoriska krav

Områdesspecifika nackdelar på grund av 
vissa obligatoriska krav

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

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

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

2. Dessa stöd får beviljas jordbrukare, 
grupper av jordbrukare, skogsförvaltare 
och grupper av skogsförvaltare, 
skogsägare och grupper av skogsägare. I 
vederbörligen motiverade fall får stöden 
även beviljas andra markförvaltare.

2a. I fråga om juridiska personer eller 
grupper av fysiska eller juridiska personer 
får medlemsstaterna tillämpa stödet på 
medlemmarna i dessa juridiska personer 
eller grupper i de fall där nationell 
lagstiftning föreskriver att de enskilda 
medlemmarna kan ta på sig rättigheter 
och skyldigheter som är jämförbara med 
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dem som tillerkänns enskilda jordbrukare 
som är driftsledare, i synnerhet vad gäller 
deras ekonomiska, sociala och 
skattemässiga situation, förutsatt att de 
har bidragit till att stärka de berörda 
juridiska personernas eller gruppernas 
jordbruksstrukturer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i 
denna förordning.

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

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

6. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
areal.

6. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
areal och får inte överskrida de högsta 
belopp som anges i bilaga IXaa.

Or. en


