
AM\1216068SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

16.10.2020 A8-0200/1156

Ändringsförslag 1156
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 – rubriken

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, vilket ska motsvara de 
föreskrivna verksamhetskraven enligt 
unionsrätten och de normer för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt bilaga III som fastställs i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med avseende på 
följande specifika områden:

(a) Klimatet och miljön. (a) Klimatet och miljön, däribland 
vattenkvalitet, markvård och biologisk 
mångfald.

(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 effektivt system av 
administrativa sanktioner som fastställs i 
avdelning IV kapitel IV i förordning (EU) 
.../... [HzR] ska tillämpas på alla 
stödmottagare som erhåller direktstöd 
enligt kapitel II i denna avdelning eller 
årliga bidrag som fastställs i artiklarna 
65, 66 och 67 och som inte respekterar de 
regler för villkorlighet som anges i punkt 
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1 i denna artikel.
2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 för att komplettera denna 
förordning när det gäller tillfälliga 
undantag från reglerna om villkorlighet 
vid sjukdomsepidemier, ogynnsamma 
väderförhållanden, naturkatastrofer och 
andra katastrofer.

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 A8-0200/1157

Ändringsförslag 1157
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 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25 Utbetalning av enhetsbelopp till 
småbrukare

25 Förenklat system för småbrukare

Medlemsstaterna får bevilja stöd till 
småbrukare enligt medlemsstaternas 
definition i form av enhetsbelopp, vilket 
ersätter direktstöd enligt detta avsnitt och 
avsnitt 3 i detta kapitel. Medlemsstaterna 
ska i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken utforma 
den motsvarande interventionen så att den 
blir frivillig för jordbrukarna.

1. Medlemsstaterna får införa ett förenklat 
system för småbrukare som ansöker om 
stöd på högst 1 250 EUR. Detta system 
kan bestå av ett enhetsbelopp, vilket 
ersätter direktstöd enligt detta avsnitt och 
avsnitt 3 i detta kapitel, eller av ett 
stödbelopp per hektar, som får vara olika 
för olika territorier, i enlighet med artikel 
18.2. Medlemsstaterna ska i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken utforma den 
motsvarande interventionen så att den blir 
frivillig för jordbrukarna.

(1) Stödmottagare som omfattas av det 
förenklade systemet för småbrukare får 
anses uppfylla reglerna 8 och 9a om 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC) enligt bilaga 
III till denna förordning.
(2) De jordbrukare som vill delta i det 
förenklade systemet ska lämna in en 
ansökan senast ett datum som ska 
fastställas av medlemsstaten, utan att 
detta påverkar medlemsstaternas 
möjlighet att automatiskt inkludera de 
jordbrukare som uppfyller villkoren och 
ge dem möjlighet att inom en särskild 
tidsfrist lämna systemet.
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(3) För de jordbrukare som deltar i 
detta system kan medlemsstaterna 
tillämpa förenklade kontroller av 
villkorligheten i enlighet med artikel 84 i 
förordning (EU) [HzR].
(4) Medlemsstaterna får upprätta 
regler och tjänster för att minska de 
administrativa kostnaderna, och därmed 
stödja småbrukare med att samarbeta.
(5) Medlemsstaterna ska säkerställa 
att inga förmåner som föreskrivs i denna 
artikel ges till jordbrukare om det 
fastställs att de, efter den 1 juni 2018, på 
ett konstlat sätt har skapat förutsättningar 
för att erhålla stöd för småbrukare.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Ändringsförslag 1158
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 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26 Kompletterande 
omfördelningsinkomststöd för hållbarhet

26 Kompletterande 
omfördelningsinkomststöd för hållbarhet

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

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

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

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

3. Medlemsstaterna ska fastställa ett 
belopp per hektar eller olika belopp för 
olika intervall av hektar samt det högsta 
antal hektar per jordbrukare för vilket 
omfördelningsinkomststödet ska betalas.

3. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd per stödberättigande hektar 
ska de fastställa ett stöd som motsvarar ett 
belopp per hektar eller olika belopp för 
olika intervall av hektar. De kan 
differentiera dessa belopp i 
överensstämmelse med de territorier som 
definierats enligt artikel 18.2, samt det 
högsta antal hektar per jordbrukare för 
vilket omfördelningsinkomststödet ska 
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betalas.

3a. Beloppet för omfördelningsstödet 
per hektar ska inte vara högre än 65 % av 
det grundläggande inkomststödet för 
hållbarhet, i överensstämmelse med det 
nationella eller territoriella genomsnittet, 
multiplicerat med antalet stödberättigande 
hektar.
3b. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd per aktiv jordbrukare ska de 
fastställa ett stöd som motsvarar ett belopp 
per aktiv jordbrukare. Beloppet för 
omfördelningsstödet per aktiv jordbrukare 
ska inte vara högre än 65 % av det 
grundläggande inkomststödet för 
hållbarhet, i överensstämmelse med det 
nationella eller territoriella genomsnittet, 
multiplicerat med medlemsstatens 
genomsnittliga antal stödberättigande 
hektar per aktiv jordbrukare.

4. Det planerade beloppet per hektar 
för ett givet ansökningsår får inte överstiga 
det nationella genomsnittliga beloppet för 
direktstöd per hektar för det 
ansökningsåret.

4. Det planerade beloppet per hektar 
för ett givet ansökningsår får inte överstiga 
det nationella genomsnittliga beloppet för 
direktstöd per hektar för det 
ansökningsåret.

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att ingen förmån som fastställs i detta 
kapitel beviljas jordbrukare för vilka det 
har fastställts att de har delat sitt 
jordbruksföretag i enda syfte att dra nytta 
av omfördelningsstödet. Detta ska även 
gälla jordbrukare vars jordbruksföretag 
är ett resultat av sådan delning.

5. Det nationella genomsnittliga 
beloppet för direktstöd per hektar 
definieras som förhållandet mellan det 
nationella taket för direktstöd för ett givet 
ansökningsår enligt bilaga IV och total 
planerad output för det grundläggande 
inkomststödet för det ansökningsåret, 
uttryckt i antal hektar.

5. Det nationella genomsnittliga 
beloppet för direktstöd per hektar 
definieras som förhållandet mellan det 
nationella taket för direktstöd för ett givet 
ansökningsår enligt bilaga IV och total 
planerad output för det grundläggande 
inkomststödet för det ansökningsåret, 
uttryckt i antal hektar.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Ändringsförslag 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som en del av skyldigheterna att 
bidra till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen i landsbygdsområden 
som anges i artikel 6.1 g och att avsätta 
minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för 
detta mål i enlighet med artikel 86.4 får 
medlemsstaterna tillhandahålla ett 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare som nyligen har startat 
affärsverksamhet för första gången och 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
det grundläggande inkomststöd som avses i 
artikel 17.

2. Som en del av skyldigheterna att 
locka unga jordbrukare i enlighet med det 
mål som anges i artikel 6.1 g och att 
avsätta minst 4 % av sina tilldelade 
direktstöd för detta mål i enlighet med 
artikel 86.4 får medlemsstaterna 
tillhandahålla ett kompletterande 
inkomststöd för unga jordbrukare som 
nyligen har startat affärsverksamhet för 
första gången såsom ansvariga för ett 
jordbruksföretag och som är berättigade 
till stöd inom ramen för det grundläggande 
inkomststöd som avses i artikel 17.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Ändringsförslag 1160
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 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I fråga om juridiska personer eller 
grupper av fysiska eller juridiska personer 
får medlemsstaterna tillämpa stödet på 
unga jordbrukare som är medlemmar 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 dem som tillerkänns 
enskilda jordbrukare som är ansvariga för 
ett jordbruksföretag, i synnerhet när det 
gäller deras ekonomiska, sociala och 
skattemässiga situation, förutsatt att de 
har bidragit till att stärka de berörda 
juridiska personernas eller gruppernas 
jordbruksstrukturer.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Ändringsförslag 1161
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 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27 Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare

27 Kompletterande inkomststöd för 
unga jordbrukare

1. Medlemsstaterna får tillhandahålla 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare i enlighet med de villkor som 
anges i denna artikel och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får tillhandahålla 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare, som definierats i 
överensstämmelse med kriterierna i 
artikel 4.1 d, i enlighet med de villkor som 
anges i denna artikel och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Som en del av skyldigheterna att 
bidra till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen i landsbygdsområden 
som anges i artikel 6.1 g och att avsätta 
minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för 
detta mål i enlighet med artikel 86.4 får 
medlemsstaterna tillhandahålla ett 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare som nyligen har startat 
affärsverksamhet för första gången och 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
det grundläggande inkomststöd som avses i 
artikel 17.

2. Som en del av skyldigheterna att 
locka unga jordbrukare i enlighet med det 
mål som anges i artikel 6.1 g och att 
avsätta minst 2 % av sina tilldelade 
direktstöd för detta mål i enlighet med 
artikel 86.4 får medlemsstaterna 
tillhandahålla ett kompletterande 
inkomststöd för unga jordbrukare som 
nyligen har startat affärsverksamhet för 
första gången såsom ansvariga för ett 
jordbruksföretag och som är berättigade 
till stöd inom ramen för det grundläggande 
inkomststöd som avses i artikel 17.

3. Det kompletterande inkomststödet 
för unga jordbrukare ska tillhandahållas i 
form av ett årligt och frikopplat stöd per 
stödberättigande hektar.

3. Det kompletterande inkomststödet 
för unga jordbrukare ska tillhandahållas 
under högst sju år, beräknat från datumet 
för ansökan om stöd för unga 
jordbrukare, och ska tillhandahållas i 
form av antingen ett enhetsbelopp per 
aktiv jordbrukare eller ett årligt och 
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frikopplat stöd per stödberättigande hektar. 
I det fallet får det beräknas på nationell 
nivå eller på basis av de territorier som 
definierats i enlighet med artikel 18.2.
3a. Unga jordbrukare som under det 
sista tillämpningsåret för förordning (EU) 
nr 1307/2013 har fått stöd enligt artikel 50 
i den förordningen kan erhålla det stöd 
som avses i denna artikel under högst den 
tidsperiod som anges i föregående punkt.
3b. I tillämpliga fall ska stödet beviljas 
för högst det antal hektar som motsvarar 
jordbruksföretagens genomsnittliga 
storlek på nationell nivå eller på basis av 
de territorier som definieras i artikel 18.2.
3c. Medlemsstaterna får fastställa 
särskilda bestämmelser för unga 
jordbrukare som är anslutna till grupper 
av jordbrukare, producentorganisationer 
eller kooperativ för att dessa inte ska gå 
miste om det stöd som avses i denna 
artikel när de ansluter sig till sådana 
strukturer.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1162

Ändringsförslag 1162
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 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas interventioner 
ska hjälpa de sektorer som stöds och de 
produktioner eller särskilda typer av 
jordbruk som ingår i dem och som anges i 
artikel 30, med att komma till rätta med de 
problem de har genom att förbättra deras 
konkurrenskraft, hållbarhet eller kvalitet.

2. Medlemsstaternas interventioner 
ska hjälpa de sektorer som stöds och de 
produktioner eller särskilda typer av 
jordbruk som ingår i dem och som anges i 
artikel 30, med att komma till rätta med de 
problem de har genom att förbättra deras 
konkurrenskraft, hållbarhet eller kvalitet. 
Genom undantag från föregående stycke 
får medlemsstaterna stödja proteingrödor 
och baljväxter som är upptagna i 
förteckningen i artikel 30 för att förbättra 
deras konkurrenskraft, hållbarhet eller 
kvalitet.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Ändringsförslag 1163
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 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 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 
dem som tillerkänns enskilda jordbrukare 
som är ansvariga för ett jordbruksföretag, 
i synnerhet när det gäller deras 
ekonomiska, sociala och skattemässiga 
situation, förutsatt att de har bidragit till 
att stärka de berörda juridiska 
personernas eller gruppernas 
jordbruksstrukturer.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Ändringsförslag 1164
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 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Ekonomiskt stöd från unionen ska 
tilldelas medlemsstaterna för att användas 
för finansiering av interventioner som 
görs av erkända branschorganisationer 
inom sektorn för frukt och grönsaker i 
den medlemsstaten, under förutsättning 
att
(a)de erkända branschorganisationernas 
verksamhet omfattar två eller fler 
interventioner kopplade till de mål som 
anges i artikel 421 c, d, e, h och i,
(b)Medlemsstaten fastställer dessa 
interventioner som kan genomföras av 
den erkända branschorganisationen i dess 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 2. Det ekonomiska 
stöd från unionen som tilldelas 
medlemsstaten ska beräknas som ett 
belopp som baseras på den totala 
produktionen av frukt och grönsaker i 
den medlemsstaten och beräknas till 
1/8 % (0,125 %) av den totala 
årsproduktionen av frukt och grönsaker i 
den medlemsstaten, med ett årligt tak på 
6 miljoner EUR per medlemsstat.
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Förslag till förordning
Artikel 64 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64 Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

64 Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

Interventionstyperna i detta kapitel ska 
vara följande:

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden 
och andra förvaltningsåtaganden.

(a) Jordbruksmiljöåtaganden, 
klimatåtaganden och andra 
förvaltningsåtaganden.

(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.

(e) Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag.

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

(ea) Kvinnor på landsbygden.
(f) Riskhanteringsverktyg. (f) Riskhanteringsverktyg.

(g) Samarbete. (g) Samarbete.

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

(ha) Införande av digital teknik.
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