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15.10.2020 A8-0200/1181

Ändringsförslag 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det nya systemet med villkor, som 
bygger på det tidigare systemet med 
tvärvillkor som tillämpas till år 2020, 
innebär att en förutsättning för att man ska 
kunna få hela stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
lever upp till grundläggande normer i fråga 
om miljö, klimatförändringar, folkhälsa, 
djurhälsa, växtskydd och djurskydd. De 
grundläggande normerna omfattar, i en 
förenklad form, en förteckning över 
föreskrivna verksamhetskrav (SMR) och 
normer för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC). Dessa 
grundläggande normer bör ta större hänsyn 
till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla en högre ambitionsnivå i 
fråga om miljö och klimat, såsom 
kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Framtiden för livsmedel och 
jordbruk och den fleråriga budgetramen. 
Villkoren har som syfte att bidra till 
utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
genom att göra bidragsmottagarna mer 
medvetna om behovet av att följa dessa 
grundläggande normer. De har också som 
syfte att bättre harmonisera den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
samhällets förväntningar genom att 

(21) Det nya systemet med villkor, som 
bygger på det tidigare systemet med 
tvärvillkor som tillämpas till år 2020, 
innebär att en förutsättning för att man ska 
kunna få hela stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att bidragsmottagaren 
lever upp till grundläggande normer i fråga 
om miljö, klimatförändringar, folkhälsa, 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor, djurhälsa, växtskydd 
och djurskydd. De grundläggande 
normerna omfattar, i en förenklad form, en 
förteckning över föreskrivna 
verksamhetskrav (SMR) och normer för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden (GAEC). Dessa 
grundläggande normer bör ta större hänsyn 
till miljö- och klimatpolitiska utmaningar 
och den gemensamma jordbrukspolitikens 
nya miljörelaterade struktur, för att 
tillhandahålla en högre ambitionsnivå i 
fråga om miljö och klimat, såsom 
kommissionen tillkännagav i sitt 
meddelande Framtiden för livsmedel och 
jordbruk och den fleråriga budgetramen. 
Dessutom är det särskilt viktigt att 
medlemsstaterna vidtar relevanta åtgärder 
för att säkerställa att arbetsgivare får 
tillgång till direktstöd endast om de 
uppfyller tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor som följer av alla 
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förbättra överensstämmelsen mellan 
jordbrukspolitiken och målen för miljö, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd. Villkor bör utgöra en integrerad 
del av den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljörelaterade 
struktur, som en del av utgångspunkten för 
mer ambitiösa miljö- och klimatåtaganden, 
och villkoren bör tillämpas i hela unionen. 
Medlemsstaterna bör införa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för de jordbrukare som inte uppfyller dessa 
krav, i enlighet med [den övergripande 
förordningen].

relevanta kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå och unionsnivå, bland annat 
avseende medvetenhet om villkor för 
anställning, ersättning, arbetstid, hälsa 
och säkerhet, bostäder, jämställdhet, fri 
rörlighet för arbetstagare, lika 
behandling, utstationering av 
arbetstagare, villkor för 
tredjelandsmedborgares vistelse, 
personaluthyrning och samordning 
mellan medlemsstaterna av socialt skydd 
och social trygghet. Villkoren har som 
syfte att bidra till utvecklingen av ett 
hållbart jordbruk genom att göra 
bidragsmottagarna mer medvetna om 
behovet av att följa dessa grundläggande 
normer. De har också som syfte att bättre 
harmonisera den gemensamma 
jordbrukspolitiken med samhällets 
förväntningar genom att förbättra 
överensstämmelsen mellan 
jordbrukspolitiken och målen för miljö, 
arbetsnormer, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd. Villkor bör 
utgöra en integrerad del av den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
miljörelaterade och sociala struktur, som 
en del av utgångspunkten för mer 
ambitiösa miljö-, social- och 
klimatåtaganden, och villkoren bör 
tillämpas i hela unionen. Medlemsstaterna 
bör införa effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder för de jordbrukare 
som inte uppfyller dessa krav, i enlighet 
med [den övergripande förordningen].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Ändringsförslag 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Det bör säkerställas att det 
kopplade inkomststödet är förenligt med 
unionens internationella åtaganden. 
Detta omfattar särskilt kraven i 
samförståndsavtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för 
GATT17, beroende på vad som är 
tillämpligt efter ändringar av EU:s 
separata basareal för oljeväxter tillföljd av 
ändringar av EU:s sammansättning. I 
detta syfte bör kommissionen ges 
befogenhet att anta genomförandeakter 
för att fastställa detaljerade regler om 
detta.

(33) Det kopplade inkomststödet bör 
inriktas på att stödja europeisk 
livsmedelssuveränitet, särskilt när det 
gäller produktionen av baljväxter, som det 
råder brist på i Europa.

__________________
17 Samförståndsavtal mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Förenta 
staterna om oljeväxter inom ramen för 
Gatt (EGT L 147, 18.6.1993).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Ändringsförslag 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Stöd för direktstöd inom ramen för 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
beviljas inom nationella anslag som 
fastställs genom denna förordning. Dessa 
nationella anslag bör återspegla en 
fortsättning på de ändringar som innebär 
att anslagen för medlemsstaterna med den 
lägsta stödnivån per hektar gradvis ökas till 
att stänga 50 % av klyftan till 90 % av 
genomsnittet för unionen. I syfte att ta 
hänsyn till minskningen av 
betalningsmekanismen och användningen 
av dess avkastning i den berörda 
medlemsstaten bör de sammanlagda 
vägledande finansiella anslagen per år i 
medlemsstatens strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken tillåtas att 
överskrida det nationella anslaget.

(48) Stöd för direktstöd inom ramen för 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
beviljas inom nationella anslag som 
fastställs genom denna förordning. 
Konvergensprocessen måste slutföras helt 
och hållet inom den period som omfattas 
av den fleråriga budgetramen för 2021–
2027 för att respektera Europeiska rådets 
beslut från 20021a och säkerställa rättvis 
konkurrens och jämlikhet mellan 
medlemsstaterna. Dessa nationella anslag 
bör återspegla en fortsättning på de 
ändringar som innebär att anslagen för 
medlemsstaterna med den lägsta stödnivån 
per hektar gradvis ökas. Full extern 
konvergens av direktstödet bör ha 
uppnåtts i slutet av programperioden. I 
syfte att ta hänsyn till minskningen av 
betalningsmekanismen och användningen 
av dess avkastning i den berörda 
medlemsstaten bör de sammanlagda 
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vägledande finansiella anslagen per år i 
medlemsstatens strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken tillåtas att 
överskrida det nationella anslaget.

__________________
1a Europeiska rådets beslut av 
ordförandeskapets slutsatser av den 24–25 
oktober 2002.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Ändringsförslag 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) verksamhet med koncentrerad 
djurutfodring: ett jordbruksföretag med 
djurbestånd där djurtätheten är större än 
den som är acceptabel för området och 
naturtillgångarna, eller för 
jordbruksföretagets belastningsförmåga, 
eller när det gäller nötkreatur och 
idisslare, där djuren saknar tillgång till 
bete eller saknar lämplig mängd 
betesmark för att möjliggöra bete på ängs- 
eller gräsmark.

Or. en

Motivering

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Ändringsförslag 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, inbegripet inom 
trädjordbruk.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Ändringsförslag 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 4 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
och permanent gräsmark. 
Landskapselement kan här ingå som en 
komponent i jordbruksarealen. Termerna 
åkermark, permanenta grödor och 
permanent gräsmark ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna inom följande 
ram:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Ändringsförslag 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 4 – artikel 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 kan inkludera en 
kombination av grödor med träd och/eller 
buskar som bildar trädjordbrukssystem 
för betesdrift, 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.

__________________ __________________
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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15.10.2020 A8-0200/1188

Ändringsförslag 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
den långsiktiga livsmedelstryggheten och 
förhindra överproduktion, i syfte att 
vända trenden med allt färre jordbrukare.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Ändringsförslag 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Öka den lokala, nationella och 
europeiska marknadsorienteringen och 
stärka den miljömässiga hållbarheten och 
den långsiktiga konkurrenskraften, med 
ett större fokus på forskning, investeringar, 
teknik och digitalisering inom ramen för 
den cirkulära ekonomin.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1190

Ändringsförslag 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-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 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan.

c) Förbättra jordbrukarnas position i 
värdekedjan och utveckla lokala 
marknader, särskilt genom att utveckla 
korta leveranskedjor.

Or. en


