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Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 Definitioner som ska fastställas i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

4 Definitioner som ska fastställas i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

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 ange definitioner för 
jordbruksverksamhet, jordbruksareal, 
stödberättigande hektar, aktiv jordbrukare, 
ung jordbrukare och ny jordbrukare på 
följande sätt:

(a) Jordbruksverksamhet ska definieras 
så att det omfattar både produktionen av de 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet bomull och 
skottskog med kort omloppstid, och 
underhåll av jordbruksareal i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver sedvanliga jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner.

(a) Jordbruksverksamhet ska definieras 
så att det omfattar både produktionen av de 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet bomull och 
skottskog med kort omloppstid, och 
underhåll av jordbruksareal i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver sedvanliga jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner.

(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 trädjordbruk. 
Landskapselement ska ingå som 
komponenter i jordbruksarealen. 
Termerna åkermark, permanenta grödor, 
permanent gräsmark och trädjordbruk ska 
specificeras närmare av medlemsstaterna 
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inom följande ram:

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, och den får inbegripa 
en kombination av grödor med träd 
och/eller buskar som bildar 
trädjordbrukssystem, och inbegripa 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.

ii) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark och permanent betesmark, och 
som odlas i fem år eller mer och ger 
upprepade skördar, inbegripet plantskolor, 
samt skottskog med kort omloppstid.

ii) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark och permanent betesmark, och 
som odlas i fem år eller mer och ger 
upprepade skördar, inbegripet plantskolor, 
även – om medlemsstaten har föreskrivit 
detta – när grödorna står i 
planteringsbehållare på folie, samt 
skottskog med kort omloppstid.

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som inte har 
ingått i växelbruket på jordbruksföretaget 
under fem år eller mer, och som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd). Andra arter, såsom buskar 
och/eller träd som kan betas eller ger 
djurfoder, får ingå.

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mer samt, när 
medlemsstaterna så beslutar, som inte har 
plöjts under fem år eller mer. Andra arter, 
såsom buskar och/eller träd som kan betas 
och, när medlemsstaterna så beslutar, 
andra arter, såsom buskar och/eller träd 
som ger djurfoder, får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och annat örtartat foder.
Om medlemsstaterna så beslutar, ska 
växelbruk också vara när 
grönfoderarterna ändras om den nya 
sådden består av en annan blandning av 
arter än den föregående sådden.
Som permanent gräsmark får 
medlemsstaterna även betrakta
i) mark som kan betas, där enligt 
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etablerade lokala sedvänjor gräs och 
annat örtartat foder traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken, och/eller
ii) mark som kan betas där gräs och annat 
örtartat foder inte utgör den dominerande 
växtligheten eller saknas på betesmarker, 
som får inbegripa buskar och/eller träd 
och andra resurser som äts av djur (blad, 
blommor, stjälkar, frukter),
iiia) trädjordbrukssystem: 
markanvändningssystem där träd odlas på 
samma mark som används för jordbruk.
iiia) tillfällig gräsmark: gräs- eller 
örtarter som odlas på åkermark (dvs. i 
växelbruk) under mindre än fem år i 
följd, eller längre än fem år om plöjning 
och omsådd sker,

(c) stödberättigande hektar ska när det 
gäller interventioner med direktstöd 
definieras så att det omfattar all 
jordbruksareal i jordbruksföretaget,

(c) stödberättigande hektar ska när det 
gäller interventioner med direktstöd 
definieras så att det omfattar all 
jordbruksareal i jordbruksföretaget, 
inbegripet mobila eller stationära 
tillfälliga tekniska anläggningar, särskilt 
gårdsinterna traktorvägar och vattentråg 
samt ensilagebalar och återställd våtmark 
som används för våtmarksslåtter, :

i) som, under det år för vilket stödet 
söks, används för jordbruksverksamhet 
eller, om arealen även används för annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet, som 
huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, och som 
jordbrukaren förfogar över; 
stödberättigande hektar får också inbegripa 
vissa arealer som används till 
jordbruksverksamhet vartannat år, om 
detta är vederbörligen motiverat av 
miljöskäl,

i) som, under det år för vilket stödet 
söks, används för jordbruksverksamhet 
eller, om arealen även används för annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet, som 
huvudsakligen används för 
jordbruksverksamhet, och som 
jordbrukaren förfogar över; 
stödberättigande hektar får också inbegripa 
vissa arealer som används till 
jordbruksverksamhet vart tredje år, om 
detta är vederbörligen motiverat av 
miljöskäl eller skäl som har koppling till 
den biologiska mångfalden och klimatet,
ia) som, om medlemsstaten så 
beslutar, får inbegripa landskapselement, 
inklusive biotoper såsom träd, buskar, 
skogsdungar och våtmarker, under 
förutsättning att de inte täcker mer än 1/3 
av varje jordbruksskifte enligt 
definitionen i artikel 63.4 i förordning 
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(EU) .../... [den övergripande 
förordningen]

som berättigade till utbetalningar enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 2 i denna förordning eller 
inom ramen för den ordning för grundstöd 
eller det system för enhetlig arealersättning 
som föreskrivs i avdelning III i förordning 
(EU) nr 1307/2013, och som

alla arealer i jordbruksföretaget som 
berättigade till utbetalningar enligt 
avdelning III kapitel II avsnitt 2 
underavsnitt 2 i denna förordning eller 
inom ramen för den ordning för grundstöd 
eller det system för enhetlig arealersättning 
som föreskrivs i avdelning III i förordning 
(EU) nr 1307/2013, och som

– inte längre är förenlig med 
definitionen av stödberättigande hektar i 
led a i förordning (EU) nr 1307/2013 till 
följd av genomförandet av direktiv 
92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG 
eller direktiv 2000/60/EG,

– inte är en ”stödberättigande hektar” 
enligt definitionen av medlemsstaterna på 
grundval av leden i och ia i detta led

– till följd av genomförandet av 
direktiv 92/43/EEG och direktiv 
2009/147/EG eller direktiv 2000/60/EG
– som ett resultat av arealrelaterade 
mätningar som bidrar till begränsning av 
och anpassning av klimatförändringarna, 
målen för miljö och biologisk mångfald 
som fastställs i artikel 6.1 d, e och f i 
denna förordning. Sådana arealer får 
användas för odling av våtmarker,

– under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar, har 
beskogats i enlighet med artikel 31 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 43 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 
22 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller 
inom ramen för en nationell ordning vars 
villkor är förenliga med artikel 43.1, 43.2 
och 43.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 
eller artikel 22 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 eller artiklarna 65 och 67 i 
denna förordning,

– under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar, har 
beskogats i enlighet med artikel 31 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 43 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 
22 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller 
inom ramen för en nationell ordning vars 
villkor är förenliga med artikel 43.1, 43.2 
och 43.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 
eller artikel 22 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 eller artiklarna 65 och 67 i 
denna förordning. Medlemsstaterna får 
fastställa lämpliga villkor för att 
inkludera beskogning av mark genom 
privat eller nationell finansiering som 
bidrar till ett eller flera av de särskilda 
målen för miljö, biologisk mångfald och 
klimat.

– under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar har 

– under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar har 
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legat i träda enligt artiklarna 22, 23 och 24 
i förordning (EG) nr 1257/1999 eller 
artikel 39 i förordning (EG) nr 1698/2005 
och artikel 28 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 eller artikel 65 i denna 
förordning.

legat i träda enligt artiklarna 22, 23 och 24 
i förordning (EG) nr 1257/1999 eller 
artikel 39 i förordning (EG) nr 1698/2005 
och artikel 28 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 eller artikel 65 i denna 
förordning.

Arealer som används för produktion av 
hampa ska endast vara stödberättigande 
hektar om de sorter som används har en 
tetrahydrokannabinolhalt på högst 0,2 %.

Arealer som används för produktion av 
hampa ska endast vara stödberättigande 
hektar om de sorter som används har en 
tetrahydrokannabinolhalt på högst 0,3 %.

(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.

(d) Aktiva jordbrukare ska definieras så 
att det säkerställs att stöd beviljas enbart 
fysiska eller juridiska personer eller 
grupper av fysiska eller juridiska personer 
som bedriver åtminstone ett minimum av 
jordbruksverksamhet och tillhandahåller 
kollektiva nyttigheter i enlighet med 
målen i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, utan att 
jordbrukare med flera verksamheter 
förhindras stöd, särskilt 
deltidsjordbrukare, delvis 
självhushållande jordbrukare och 
jordbruk med högt naturvärde.
Definitionen ska under alla 
omständigheter bevara unionens modell 
för familjejordbruk, såväl enskilda som i 
grupper, oberoende av storlek, och får vid 
behov ta hänsyn till särdragen i de 
regioner som anges i artikel 349 i EUF-
fördraget.
Definitionen ska säkerställa att inget stöd 
beviljas fysiska eller juridiska personer 
eller grupper av fysiska eller juridiska 
personer som driver flygplatser, 
tillhandahåller järnvägstjänster eller 
driver vattenverk, fastighetsföretag eller 
permanenta sport- och 
rekreationsanläggningar. 
Medlemsstaterna får besluta att till denna 
förteckning lägga till andra liknande 
företag som inte är jordbruksföretag eller 
verksamheter som inte är 
jordbruksverksamhet, eller ta bort sådana 
tillägg, och får från denna definition 
undanta enskilda personer eller företag 
som utför storskalig bearbetning av 
jordbruksprodukter, med undantag för 
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grupper av jordbrukare som är involverade 
i sådan bearbetning.
Om ett jordbruksföretag som får stöd från 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
ingår i en större, i första hand annan 
struktur än jordbruk, måste detta vara 
transparent.
När medlemsstaterna utarbetar 
definitionen ska de
i) på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande tillämpa en eller flera 
faktorer, såsom inkomstprövning, 
arbetskraftsinsats på gården, mål med 
företaget, minimikriterier för 
jordbruksverksamhet, lämplig erfarenhet, 
utbildning och/eller kompetens och/eller 
förekomst av deras jordbruksverksamhet i 
nationella register,
ii) på grundval av sina nationella eller 
regionala särdrag fastställa ett direktstöd 
som inte får överstiga 5 000 EUR, enligt 
vilket jordbrukare som bedriver 
åtminstone ett minimum av 
jordbruksverksamhet och tillhandahåller 
kollektiva nyttigheter under alla 
omständigheter ska anses vara” aktiva 
jordbrukare”.

(e) Ung jordbrukare ska definieras så 
att följande innefattas:

(e) I definitionen av ”ung jordbrukare” 
ska en åldersgräns på 40 år och följande 
innefattas:

i) En övre åldersgräns på 40 år.
ii) Villkoren för att vara ansvarig för 
jordbruksföretaget.

ii) Villkoren för att vara ansvarig för 
jordbruksföretaget.

iii) Den utbildning eller de 
yrkesfärdigheter som krävs.

iii) Lämplig utbildning och/eller 
lämpliga yrkesfärdigheter.
Vid bedömningen av huruvida villkoren 
för att vara ansvarig för 
jordbruksföretaget är uppfyllda ska 
medlemsstaterna beakta 
partnerskapsformernas särdrag.
ea) ”Ny jordbrukare” ska definieras 
så att följande innefattas:
i) Villkoren för att vara ansvarig för 
jordbruksföretaget.
ii) Lämplig utbildning och/eller lämpliga 
yrkesfärdigheter.
iii) En åldersgräns på äldre än 40 år.
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En ny jordbrukare enligt denna definition 
ska inte anses vara en ung jordbrukare 
enligt definitionen i led e.

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som innebär att stöd endast kan beviljas på 
villkor att certifierat utsäde av vissa 
hampsorter används, och förfarandet för 
fastställande av hampsorter och verifiering 
av deras tetrahydrokannabinolhalt som 
avses i punkt 1 c för att bevara folkhälsan.

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som innebär att stöd endast kan beviljas på 
villkor att certifierat utsäde av vissa 
hampsorter används, och förfarandet för 
fastställande av hampsorter och verifiering 
av deras tetrahydrokannabinolhalt som 
avses i punkt 1 c i denna artikel för att 
bevara folkhälsan.

_________________ _________________
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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16.10.2020 A8-0200/1149

Ändringsförslag 1149
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-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 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5 Allmänna mål 5 Allmänna mål

Stöd från EGFJ och Ejflu ska syfta till att 
ytterligare förbättra den hållbara 
utvecklingen av jordbruk, livsmedel och 
landsbygdsområden, och ska bidra till 
uppnåendet av följande allmänna mål:

Tillsammans med målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken i artikel 
39 i EUF-fördraget ska stöd från EGFJ 
och Ejflu syfta till att ytterligare förbättra 
den hållbara utvecklingen av jordbruk, 
livsmedel och landsbygdsområden, och 
bidra till uppnåendet av följande allmänna 
mål på det ekonomiska, miljörelaterade 
och sociala området:

(a) Främja en smart, motståndskraftig 
och diversifierad jordbrukssektor för 
livsmedelstryggheten.

(a) Främja en modern, 
konkurrenskraftig, motståndskraftig och 
diversifierad jordbrukssektor för långsiktig 
livsmedelstrygghet samtidigt som 
familjejordbruksmodellen skyddas.

(b) Stödja miljövård och 
klimatåtgärder och bidra till unionens 
miljö- och klimatrelaterade mål.

(b) Stödja och förbättra miljöskydd, 
biologisk mångfald och klimatåtgärder och 
förverkliga unionens miljö- och 
klimatrelaterade mål.

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområden.

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområden i syfte att 
bidra till fler och varaktiga arbetstillfällen 
genom att garantera inkomster som 
jordbrukarna kan leva på, eftersträva en 
rättvis levnadsstandard för hela 
jordbruksbefolkningen och motverka 
avfolkningen av landsbygden, särskilt i 
mer glesbefolkade och mindre utvecklade 
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regioner, samt en balanserad territoriell 
utveckling.

Dessa mål ska kompletteras av det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering i jordbruket 
och landsbygdsområden samt uppmuntra 
sektorn att ta till sig dessa saker.

Dessa mål ska kompletteras av och 
kopplas samman med det övergripande 
målet att modernisera sektorn genom att 
säkerställa att jordbrukare har tillgång till 
forskning, utbildning och utbyte av 
kunskap samt tjänster för att överföra 
kunskap, innovation och digitalisering i 
jordbruket och landsbygdsområden, samt 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa 
saker.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1150

Ändringsförslag 1150
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-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 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De allmänna målen ska nås genom 
följande särskilda mål:

1. De allmänna målen ska nås genom 
följande särskilda mål:

(a) Stödja jordbruksinkomster som det 
går att leva på och jordbrukets 
motståndskraft i unionen för att förbättra 
livsmedelstryggheten.

(a) Stödja jordbruksinkomster som det 
går att leva på och jordbrukets 
motståndskraft i unionen för att förbättra 
livsmedelstryggheten.

(b) Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, med ett större 
fokus på forskning, teknik och 
digitalisering.

(b) Öka konkurrenskraften och 
marknadsorienteringen, med ett större 
fokus på forskning, teknik och 
digitalisering.

(c) Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan.

(c) Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt till 
hållbar energi.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar genom 
att minska utsläppen av växthusgaser, 
inbegripet genom att förbättra kolsänkor 
och öka bindningen och lagringen av 
koldioxid inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn, samt genom att 
införliva hållbar energi, samtidigt som 
livsmedelstryggheten och en hållbar 
förvaltning och ett hållbart skydd av 
skogen säkerställs, i linje med 
Parisavtalet.

(e) Främja hållbar utveckling och 
effektiv förvalting av naturresurser som 
vatten, mark och luft.

(e) Främja hållbar utveckling och 
effektiv förvaltning av naturresurser och 
bidra till skydd och förbättring av 
kvaliteten på vatten, mark och luft, 
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inbegripet genom riktad och hållbar 
näringsämneshantering och minskad 
användning av växtskyddsmedel och 
antibiotika.

(f) Bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt 
bevara livsmiljöer och landskap.

(f) Stärka ekosystemtjänster och bidra 
till att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald, bland annat genom 
att skydda nyttoväxter, nyttodjur och 
pollinerande arter, främja biologisk 
mångfald i jordbruket, naturskydd och 
trädjordbruk, bidra till en större resiliens, 
återställa och bevara mark, 
vattenförekomster, livsmiljöer och 
landskap, samt stödja jordbruk med högt 
naturvärde.

(g) Locka unga jordbrukare och 
underlätta affärsutveckling i 
landsbygdsområden.

(g) Locka och stödja unga jordbrukare 
och nya jordbrukare, och främja kvinnors 
deltagande i jordbrukssektorn, särskilt i 
de mest glesbefolkade områdena och i 
områden med naturliga begränsningar, 
Främja utbildning och erfarenheter inom 
hela unionen, hållbar affärsutveckling och 
jobbskapande i landsbygdsområden.

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h) Främja social och territoriell 
sammanhållning i landsbygdsområden, 
inbegripet genom skapande av 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
social delaktighet, bekämpande av 
fattigdom på landsbygden och genom 
lokal utveckling, inbegripet lokala tjänster 
av hög kvalitet för landsbygdssamhällen, 
med inriktning framför allt på områden 
med naturliga begränsningar; främja 
anständiga livs- och arbetsvillkor samt 
ekonomiska villkor; diversifiering av 
verksamheter och inkomster, inbegripet 
landsbygdsturism, hållbar bioekonomi, 
cirkulär ekonomi, hållbart bruk och skydd 
av skogen, samtidigt som jämställdhet 
säkerställs; främja lika möjligheter på 
landsbygden genom särskilda 
stödåtgärder och erkännande av kvinnors 
arbete inom jordbruk, hantverk, turism 
och närservice.

(i) Se till att EU:s jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och 

(i) Se till att unionens jordbruk svarar 
bättre på samhällets krav på livsmedel och 
hälsa, inbegripet säkra, näringsrika, 
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hållbara livsmedel, matsvinn samt 
djurskydd.

högkvalitativa och hållbara livsmedel, 
jordbruk med begränsad användning av 
insatsmedel, ekologiskt jordbruk, minskat 
matsvinn, bekämpning av antimikrobiell 
resistens och bättre djurhälsa och 
djurskydd, och öka medvetenheten i 
samhället om jordbrukets och 
landsbygdsområdenas betydelse, samtidigt 
som man bidrar till genomförandet av 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1151

Ändringsförslag 1151
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-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 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11 Princip och tillämpningsområde 11 Princip och tillämpningsområde

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett system 
med villkor, enligt vilket administrativa 
sanktioner ska åläggas stödmottagare som 
tar emot direktstöd enligt kapitel II i denna 
avdelning eller årliga bidrag enligt 
artiklarna 65, 66 och 67 och som inte 
uppfyller de föreskrivna 
verksamhetskraven enligt unionsrätten och 
de normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga III, med 
avseende på följande specifika områden:

1. Medlemsstaterna ska i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa ett system 
med villkor, enligt vilket stödmottagare 
som tar emot direktstöd enligt kapitel II i 
denna avdelning eller årliga bidrag enligt 
artiklarna 65, 66 och 67 ska åläggas 
administrativa sanktioner om de inte 
uppfyller de föreskrivna 
verksamhetskraven enligt unionsrätten och 
de normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken enligt bilaga III, med 
avseende på följande specifika områden:

(a) Klimatet och miljön. (a) Klimatet och miljön, däribland 
vatten, luft, jord, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.

(b) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd. (b) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd.

(c) Djurskydd. (c) Djurskydd.

2. Reglerna för de administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska följa de krav som 
anges i avdelning IV kapitel IV i 
förordning (EU) [HZR].

2. Reglerna för ett verksamt och 
proportionellt system med administrativa 
sanktioner som ska ingå i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska följa de krav som 
anges i avdelning IV kapitel IV i 
förordning (EU) [HZR].
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3. De rättsakter som anges i bilaga III 
när det gäller de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
version som är tillämplig och i fråga om 
direktiv på det sätt som de har genomförts 
av medlemsstaterna.

3. De rättsakter som anges i bilaga III 
när det gäller de föreskrivna 
verksamhetskraven ska tillämpas med den 
version som är tillämplig och i fråga om 
direktiv på det sätt som de har genomförts 
av medlemsstaterna.

4. I detta avsnitt avses med 
föreskrivna verksamhetskrav vart och ett 
av de föreskrivna verksamhetskrav enligt 
unionsrätten som anges i bilaga III, i en 
given rättsakt, och som i sak skiljer sig från 
alla andra krav i samma akt.

4. I detta avsnitt avses med 
föreskrivna verksamhetskrav vart och ett 
av de föreskrivna verksamhetskrav enligt 
unionsrätten som anges i bilaga III, i en 
given rättsakt, och som i sak skiljer sig från 
alla andra krav i samma akt.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1152

Ändringsförslag 1152
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-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 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

70 Riskhanteringsverktyg 70 Riskhanteringsverktyg

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, med hänsyn till 
sina behov och swot-analyser, enligt de 
villkor som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att denna bestämmelse inte 
inverkar negativt på privata eller 
offentliga nationella 
riskhanteringsverktyg.

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. Stöd enligt denna interventionstyp 
får beviljas för att främja 
riskhanteringsverktyg som hjälper aktiva 
jordbrukare att hantera de produktions- och 
inkomstrisker med koppling till deras 
jordbruksverksamhet som ligger utanför 
deras kontroll, och som bidrar till att uppnå 
de relevanta särskilda målen i artikel 6.
Dessa verktyg kan bestå av system för 
hantering av flera olika risker.

3. Medlemsstaterna får bevilja särskilt 
följande stöd:

3. Medlemsstaterna får bevilja särskilt 
följande stöd:

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem.

(a) Ekonomiska bidrag till premier för 
försäkringssystem som täcker förluster 
som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, naturkatastrofer eller 
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andra katastrofer, utbrott av djur- eller 
växtsjukdomar, en miljöolycka, 
kontaminering av ekologiska grödor eller 
en åtgärd som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa spridningen av en växtsjukdom 
eller en skadegörare.

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

(b) Ekonomiska bidrag till 
gemensamma fonder, inbegripet 
administrativa utgifter för inrättandet av 
dem, för att ge jordbrukare ekonomisk 
ersättning för förluster som orsakats av 
ogynnsamma väderförhållanden, 
naturkatastrofer och andra katastrofer, 
utbrott av djur- eller växtsjukdomar, en 
miljöolycka, kontaminering av ekologiska 
grödor eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa spridningen av en 
växtsjukdom eller en skadegörare.

(ba) Ekonomiska bidrag till ett 
inkomststabiliseringsverktyg som utgörs 
av en gemensam fond som betalar ut
i) ersättning till jordbrukare inom alla 
sektorer i händelse av en kraftig 
inkomstminskning,
ii) ersättning till jordbrukare inom en 
specifik sektor i händelse av en kraftig 
inkomstminskning.
3a. Medlemsstaterna ska begränsa de 
ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder som avses i punkt 3 b och ba till 
följande:
(a) De administrativa kostnaderna för att 
inrätta den gemensamma fonden, 
fördelade över högst en treårsperiod med 
en gradvis minskning.
(b) De belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare. Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala 
ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.
(c) Komplettering av de årliga 
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inbetalningarna till fonden.
(d) Den gemensamma fondens 
grundläggande kapital.

4. Medlemsstaterna ska fastställa 
följande villkor för stödberättigande:

4. Medlemsstaterna ska fastställa 
följande villkor för stödberättigande:

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

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

(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, däribland genom att 
använda biologiska, klimatrelaterade eller 
ekonomiska index som fastställts inom det 
enskilda jordbruksföretaget eller på lokal, 
regional eller nationell nivå.

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

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

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 följande: 
Förluster på minst 20 % av den 
genomsnittliga årsproduktionen av den 
berörda produkten 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. För 
produktionsförluster får denna period 
förlängas till en fyraårsperiod eller ett 
genomsnitt baserat på den föregående 
åttaårsperioden, där den högsta och 
lägsta noteringen inte ska medräknas.

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

6. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till den högsta procentsatsen av de 
stödberättigande kostnaderna enligt bilaga 
IXaa.

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 
riskreduceringsstrategier införs för att 
öka jordbruksföretagens resiliens 
motståndskraft mot naturliga och 
klimatförändringsrelaterade risker och 
minska exponeringen för 
inkomstinstabilitet, och de ska dessutom 
se till att undvika överkompensation till 
följd av att interventionerna enligt denna 
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artikel kombineras med andra offentliga 
eller privata riskhanteringssystem.

7a. Medlemsstater som inför 
nationella riskhanteringssystem eller 
redan hade sådana system före ... [den 
dag då denna förordning träder i kraft] 
får använda de instrument som anges i 
denna artikel för att täcka de risktyper 
som inte omfattas av sådana system.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1153

Ändringsförslag 1153
Peter Jahr
för PPE-gruppen
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
för Renew-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 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

106 Godkännande av den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken

106 Godkännande av den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 
2020.

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den …[ett år 
efter den dag då denna förordning träder i 
kraft].
Kommissionen ska uppmuntra 
medlemsstaterna att utbyta information 
och bästa praxis med varandra när de 
utarbetar sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
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förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast sex månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Godkännande ska inte omfatta de 
uppgifter som avses i artikel 101 c och i 
bilagorna I–IV till den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
a–d.
I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
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innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107.

innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107 inom en tidsram som inte 
bör vara längre än tre månader. De ska 
vara förenliga med och överensstämma 
med de vägledande mål och 
finansieringsplaner som tidigare 
tillhandahållits av medlemsstaten, utan 
någon betydande avvikelse från eller 
minskning i ambitionsnivån.

6. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

6. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

7a. Kommissionen ska förse 
Europaparlamentet och rådet med en 
sammanfattande rapport om de nationella 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken inom sex 
månader efter deras godkännande, 
tillsammans med tydligt beskrivna 
utvärderingar, för att informera om de 
beslut som fattats av medlemsstaterna för 
att uppnå de särskilda mål som anges i 
artikel 6.1.
7b. Kommissionen ska översätta de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken till 
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engelska och offentliggöra dem på ett sätt 
som säkerställer offentlighet och 
öppenhet på unionsnivå.
7c. Godkännandet av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och medlemsstaternas 
genomförande av dem får inte orsaka 
några förseningar i mottagarnas 
stödansökningsperiod eller i 
utbetalningen av stödet, särskilt under det 
första året av genomförandet.

Or. en


