
AM\1216069SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

16.10.2020 A8-0200/1166

Ändringsförslag 1166
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 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66 Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar

66 Naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för naturliga eller andra områdesspecifika 
begränsningar 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 naturliga eller andra områdesspecifika 
begränsningar, inbegripet bergsområden 
och öregioner, 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 ska beviljas riktiga 
jordbrukare för de områden som anges i 
enlighet med artikel 32 i förordning (EU) 
nr 1305/2013.

2. Dessa stöd ska beviljas aktiva 
jordbrukare för de områden som anges i 
enlighet med artikel 32 i förordning (EU) 
nr 1305/2013 och för de områden som 
påverkats av krig i Republiken Kroatien.

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 ha rättigheter och 
skyldigheter som är jämförbara med dem 
som tillerkänns enskilda jordbrukare som 
är ägare av jordbruksföretag, i synnerhet 
vad gäller deras ekonomiska, sociala och 
skattemässiga situation, under 
förutsättning att de har bidragit till att 
stärka de berörda juridiska personernas 
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eller gruppernas jordbruksstrukturer.
3. 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 naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningarna inom 
det berörda området.

3. 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 naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningarna inom 
det berörda området.

4. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 3 ska 
beräknas med beaktande av naturliga eller 
andra områdesspecifika begränsningar, i 
jämförelse med de områden som inte 
påverkas av naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

4. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 3 ska 
beräknas med beaktande av naturliga eller 
andra områdesspecifika begränsningar, i 
jämförelse med de områden som inte 
påverkas av naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.
Stödbeloppet kan anpassas i syfte att ta 
hänsyn till hur allvarliga de 
begränsningar är som påverkar 
jordbruksverksamheten i de olika 
produktionssystemen.
Medlemsstaterna får fastställa en lägsta 
tröskel för stöd under vilken stöd inte 
beviljas.
Stöd som beviljas får också, där så är 
relevant, ta hänsyn till socioekonomiska 
och miljömässiga kriterier.

5. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
areal.

5. Stöd ska beviljas årligen per hektar 
areal.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Ändringsförslag 1167
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 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Investeringar i bevattning som inte 
är enhetliga med uppnåendet av god status 
i vattenförekomster såsom anges i artikel 
4.1 i direktiv 2000/60/EG, inbegripet 
utökning av bevattning som påverkar 
vattenförekomster som i 
förvaltningsplanen för det berörda 
avrinningsdistriktet bedömts inte nå god 
status.

(f) Investeringar i bevattning som inte 
är enhetliga med uppnåendet och 
bibehållandet av god status i 
vattenförekomster av kvantitetsrelaterade 
skäl, såsom anges i artikel 4.1 i direktiv 
2000/60/EG, såvida inte de är förenliga 
med principen i artikel 4.7 i direktiv 
2000/60/EG eller om en 
förhandsmiljöanalys visar att 
investeringen kommer att leda till en 
nettominskning av vattenanvändningen 
för bevattningsändamål i det 
avrinningsområdet och inte kommer att 
ha någon betydande negativ 
miljöpåverkan.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Ändringsförslag 1168
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 69b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69b
Installation av digital teknik

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 68 i denna förordning får 
medlemsstaterna bevilja stöd för 
installation av digital teknik i 
landsbygdsområden enligt villkoren i 
denna artikel och som anges närmare i 
deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i syfte 
att bidra till att det övergripande målet i 
artikel 5 och de särskilda målen i artikel 6 
uppnås.
2. Medlemsstaterna får bevilja stöd enligt 
denna interventionstyp för att bistå vid 
installationen av digital teknik till stöd för 
bland annat precisionsjordbruk, smarta 
byar, landsbygdsföretag samt utveckling 
av IKT-infrastruktur på 
jordbruksföretagsnivå.
3. Medlemsstaterna ska begränsa stödet 
för installation av digital teknik till högst 
30 % av de stödberättigande kostnaderna.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Ändringsförslag 1169
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 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

69 Etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag

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

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för etablering av unga jordbrukare och 
jordbruksföretag enligt villkoren i denna 
artikel och som anges närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de 
särskilda målen i artikel 6 uppnås.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för etablering av unga jordbrukare eller 
inkludering av unga jordbrukare i 
befintliga jordbruksföretag, nya 
jordbrukare samt etablering och 
utveckling av företag i 
landsbygdsområden enligt villkoren i 
denna artikel och som anges närmare i 
deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att 
bidra till att de särskilda målen i artikel 6 
uppnås. Ett villkor för stöd enligt denna 
artikel bör vara att det läggs fram en 
affärsplan.

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

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

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

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

(aa) etablering av nya jordbrukare som 
uppfyller villkoren i definitionen i artikel 
4.1 d,

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

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

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

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

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

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

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

4. Medlemsstaterna ska bevilja stöd i 
form av enhetsbelopp. Stödet ska 
begränsas till ett högsta belopp på 100 000 
euro och får kombineras med 
finansieringsinstrument.

4. Medlemsstaterna ska bevilja stöd i 
form av enhetsbelopp som kan 
differentieras i enlighet med objektiva 
kriterier. Stödet ska begränsas till ett 
högsta belopp på 100 000 euro och får 
kombineras med finansieringsinstrument.

4a. Utbetalningen av stöd enligt denna 
artikel får delas upp i flera 
delbetalningar.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Ändringsförslag 1170
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 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

71 Samarbete 71 Samarbete

1. Medlemsstaterna får enligt 
villkoren i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken bevilja stöd för 
samarbete kring utarbetande och 
genomförande av operativa grupprojekt 
inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114 och Leader, som benämns som 
lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR], och att främja 
kvalitetssystem, producentorganisationer 
eller producentgrupper, eller andra former 
av samarbete.

1. Medlemsstaterna får enligt 
villkoren i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken bevilja stöd för 
samarbete kring utarbetande och 
genomförande av operativa grupprojekt 
inom det europeiska 
innovationspartnerskap för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket som avses i 
artikel 114 och Leader, som benämns som 
lokalt ledd utveckling i artikel 25 i 
förordning (EU) [CPR], och att främja 
kvalitetssystem, producent- eller 
branschorganisationer eller 
producentgrupper, eller andra former av 
samarbete, inklusive de vars produkter 
omfattas av förordning (EU) nr 
1151/2012.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för att 
främja samarbetsformer som omfattar 
minst två enheter och som bidrar till att 
uppnå de särskilda målen i artikel 6.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för att 
främja samarbetsformer och upprätthålla 
befintliga sådana som omfattar minst två 
enheter, varav minst en är involverad i 
jordbruksproduktion, och som bidrar till 
att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

2a. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna bevilja stöd från Ejflu 
till lokala aktionsgrupper som genomför 
en lokal utvecklingsstrategi som bidrar till 
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att uppnå de särskilda mål som anges i 
artikel 6.

3. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
aspekter av samarbetet.

3. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
aspekter av samarbetet, inklusive 
certifieringskostnader i samband med 
deltagande i ett EU-kvalitetssystem.

4. Medlemsstaterna får bevilja stödet i 
form av ett totalbelopp som täcker 
kostnaderna för samarbete och kostnaderna 
för de genomförda projekten och insatserna 
eller endast täcka kostnaderna för 
samarbetet och använda medel från andra 
interventionstyper, nationella 
stödinstrument eller unionsstödinstrument 
för genomförandet av projekten.

4. Medlemsstaterna får bevilja stödet i 
form av ett totalbelopp som täcker 
kostnaderna för samarbete och kostnaderna 
för de genomförda projekten och insatserna 
eller endast täcka kostnaderna för 
samarbetet och använda medel från andra 
interventionstyper, nationella 
stödinstrument eller unionsstödinstrument 
för genomförandet av projekten.
Medlemsstaterna får bevilja stöd för att 
främja kvalitetssystem, 
producentorganisationer eller 
producentgrupper, eller andra former av 
samarbete.

5. Om stödet betalas ut som ett 
totalbelopp ska medlemsstaterna 
säkerställa att unionens regler och krav 
som gäller för liknande åtgärder som 
omfattas av andra interventionstyper följs. 
Denna punkt gäller inte Leader, som 
benämns som lokalt ledd utveckling i 
artikel 25 i förordning (EU) [CPR].

5. Om stödet betalas ut som ett 
totalbelopp ska medlemsstaterna 
säkerställa att unionens regler och krav 
som gäller för liknande åtgärder som 
omfattas av andra interventionstyper följs. 
Denna punkt gäller inte Leader, som 
benämns som lokalt ledd utveckling i 
artikel 25 i förordning (EU) [CPR].

6. Medlemsstaterna får genom denna 
interventionstyp inte ge stöd till samarbete 
som enbart omfattar forskningsorgan.

6. Medlemsstaterna får genom denna 
interventionstyp inte ge stöd till samarbete 
som enbart omfattar forskningsorgan.

7. När det gäller samarbete inom 
ramen för överlåtelse av gårdar får 
medlemsstaterna endast bevilja stöd till 
jordbrukare som har uppnått pensionsålder 
enligt nationell lagstiftning.

7. När det gäller samarbete inom 
ramen för överlåtelse av gårdar och för att 
främja generationsskifte på 
jordbruksföretagsnivå får medlemsstaterna 
endast bevilja stöd till jordbrukare som har 
högst fem år kvar till pensionsålder enligt 
nationell lagstiftning.

8. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst sju år, med undantag för 
gemensamma miljö- och klimatåtgärder i 
vederbörligen motiverade fall i syfte att 
uppnå de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.

8. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst sju år, med undantag för 
gemensamma miljö- och klimatåtgärder i 
vederbörligen motiverade fall i syfte att 
uppnå de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.
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8a. Lokala aktionsgrupper får begära 
en förskottsbetalning från det behöriga 
utbetalande organet om en sådan 
möjlighet anges i den strategiska planen. 
Förskottsbeloppet får inte överskrida 
50 % av det offentliga stöd som avser 
löpande kostnader och ledningskostnader.
8b. Stöd för kvalitetssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel, 
inbegripet informationsåtgärder och 
främjande åtgärder, och stöd till 
inrättande av producentgrupper och 
producentorganisationer får inte 
överskrida det högsta belopp som anges i 
bilaga IXb.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Ändringsförslag 1171
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 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72 Kunskapsutbyte och information 72 Kunskapsutbyte och information

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för kunskapsutbyte och information inom 
jordbruk, skogsbruk och 
landsbygdsföretagande 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 bevilja stöd 
för kunskapsutbyte och information på 
enskild eller gemensam basis i enlighet 
med de villkor som anges i denna artikel 
och som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för jordbruk, 
skogsbruk, inklusive trädjordbruk, miljö- 
och klimatskydd, landsbygdsföretagande, 
smarta byar och interventioner inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla 
relevanta åtgärder för främjande av 
innovation, tillgång till utbildning och 
rådgivning samt spridning av kunskap och 
information som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6.

2. Enligt denna interventionstyp får 
medlemsstaterna och unionen täcka 
kostnaderna för alla relevanta åtgärder för 
främjande av innovation, tillgång till 
utbildning och rådgivning, utarbetande av 
planer och studier samt spridning av 
kunskap och information som bidrar till att 
uppnå de särskilda målen i artikel 6.

Medlemsstaterna ska begränsa stödet till 
högst 75 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Medlemsstaterna får ge stöd på upp till 75 
% av de stödberättigande kostnaderna.

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna i fråga om inrättande av 
jordbruksrådgivning bevilja stöd i form av 
ett fast belopp på högst 200 000 euro.

Genom undantag från första stycket får 
medlemsstaterna i fråga om inrättande av 
jordbruksrådgivning bevilja stöd i form av 
ett fast belopp på 200 000 euro.

4. Genom undantag från punkt 3 får 
medlemsstaterna i yttersta randområden 
och i andra vederbörligen motiverade fall 
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tillämpa en högre procentsats eller ett 
högre belopp än det som anges i den 
punkten för att uppnå de särskilda målen 
i artikel 6.
5. När det gäller stöd till inrättande av 
jordbruksrådgivning ska medlemsstaterna 
säkerställa att stödet begränsas i tid.

5. När det gäller stöd till inrättande av 
jordbruksrådgivning ska medlemsstaterna 
säkerställa att stödet begränsas i tid.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
åtgärder som stöds enligt denna 
interventionstyp grundas på och är 
samstämmiga med den beskrivning av 
kunskaps- och innovationssystemet inom 
jordbruket i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
avses i artikel 102 a i.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
åtgärder som stöds enligt denna 
interventionstyp grundas på och är 
samstämmiga med den beskrivning av 
kunskaps- och innovationssystemet inom 
jordbruket i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
avses i artikel 102 a i.

6a. Stöd inom ramen för denna artikel 
får inte avse kurser eller praktik som är 
en del av den normala utbildningen på 
gymnasienivå eller högre nivå.
6b. Organ som tillhandahåller 
kunskapsöverförings- och 
informationstjänster ska ha lämplig 
kapacitet i form av kvalificerad personal 
med utbildning för att kunna utföra 
denna uppgift.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Ändringsförslag 1172
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 72b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 72b
Åtgärder för jämställdhet på landsbygden
1. Medlemsstaterna [får/ska] vidta 
särskilda åtgärder som är inriktade på att 
främja ökad integration av kvinnor i 
landsbygdsekonomin genom 
interventioner i enlighet med den 
nuvarande förordningen, i syfte att bidra 
till de mål som avses i artikel 6.1.
2. Medlemsstaterna får i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ge stöd för att främja 
kvinnors medverkan, bland annat 
beträffande kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärder, 
rådgivningstjänster, investeringar i 
fysiska tillgångar, etablering och 
utveckling av jordbruks- och 
landsbygdsföretag, installation av digital 
teknik och samarbete.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Ändringsförslag 1173
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 73 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Insatser ska inte väljas ut för stöd 
om de har byggts färdigt eller genomförts 
fullt ut innan ansökan om stöd inom den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken lämnades in till den 
förvaltande myndigheten, oavsett om alla 
relaterade utbetalningar har gjorts.

5. Insatser ska inte väljas ut för stöd 
om de har byggts färdigt eller genomförts 
fullt ut innan ansökan om stöd inom den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken lämnades in till den 
förvaltande myndigheten, oavsett om alla 
relaterade utbetalningar har gjorts.

Genom undantag från punkt 5 kan 
insatser i samband med förtida skötsel av 
frötäktsbestånd och skötsel av unga 
bestånd med ekologiska mål respektive 
skydds- och rekreationsmål väljas ut för 
stöd om de fysiskt har slutförts innan 
ansökan om stöd lämnas in till 
myndigheten.
Sådana insatser måste inte eller anses ha 
en stimulanseffekt om
(i) stödordningen fastställer en rätt till 
stöd i enlighet med objektiva kriterier och 
utan vidare bedömningsutrymme för 
medlemsstaten; ett villkor för beviljande 
av stöd är att stödordningens budget inte 
är uttömd,
(ii) stödordningen har antagits och trätt i 
kraft innan stödmottagaren ådragit sig 
stödberättigande kostnader,
(iii) stödordningen endast omfattar 
sådana områden där ny skog har anlagts i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
anläggningen har anmälts till den 
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behöriga myndigheten, och
(iv) stödordningen endast omfattar 
sådana åtgärder som grundar sig på en 
skogsbruksplan eller motsvarande.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Ändringsförslag 1174
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 88 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställa en vägledande 
finansiell fördelning för varje intervention. 
För varje intervention ska 
multipliceringen av det planerade 
enhetsbeloppet, utan tillämpning av den 
procentsats för variation som avses i 
artikel 89, och de planerade outputen, 
motsvara denna vägledande finansiella 
fördelning.

1. Medlemsstaterna ska i sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställa en vägledande 
finansiell fördelning för varje intervention 
och år. Denna vägledande finansiella 
fördelning ska vara lika med resultatet av 
det planerade enhetsbeloppet, utan 
tillämpning av den procentsats för variation 
som avses i artikel 89, multiplicerat med 
den planerade output som motsvarar den 
förväntade stödnivån för interventionen 
under det relevanta budgetåret.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Ändringsförslag 1175
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 88 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De planerade enhetsbelopp som 
avses i punkt 1 ska vara enhetliga eller 
genomsnittliga i enlighet med vad 
medlemsstaterna fastställer.

Or. en


