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SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A8-0200/1201

Ändringsförslag 1201
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 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) effektindikatorer som rör målen i 
artiklarna 5 och 6.1 och används i samband 
med de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

(c) effektindikatorer som rör målen i 
artiklarna 5 och 6.1 och används för att 
fastställa kvantifierade prestationsmål 
avseende de särskilda målen i samband 
med de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
bedöma de framsteg som har gjorts mot 
målen och den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Här ingår ENVI 63.



AM\1216074SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A8-0200/1202

Ändringsförslag 1202
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 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 administrativa 
sanktioner ska åläggas stödmottagare som 
tar emot direktstöd enligt kapitel II och 
kapitel III i denna avdelning eller årliga 
bidrag enligt artiklarna 65, 66 och 67 och 
som inte uppfyller tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor som följer av relevanta 
kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, EU-nivå och internationell nivå, 
samt 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:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1203

Ändringsförslag 1203
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 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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 och 
bilaga XIa om djurskydd, med avseende 
på följande specifika områden:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Ändringsförslag 1204
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 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att respektera 
verksamhetskrav 2 och rådets direktiv 
91/676/EEG av den 12 december 1991 om 
skydd mot att vatten förorenas av nitrater 
från jordbruket, ska medlemsstaterna 
säkerställa en djurtäthet på gårdsnivå och 
regional nivå som inte överskrider 
gränsvärdet på 170 kg kväve per hektar, 
i enlighet med det direktivet.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Ändringsförslag 1205
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 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Efterlevnad av tillämpliga arbets- och 

anställningsvillkor samt 
arbetsgivarskyldigheter

Medlemsstaterna ska i sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inbegripa 
administrativa påföljder som ska åläggas 
stödmottagare som får direktstöd enligt 
kapitlen II och III i denna avdelning eller 
de årliga bidragen enligt artiklarna 65, 66 
och 67 om de inte uppfyller de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkor som följer 
av relevanta kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, EU-nivå och internationell nivå. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
områden som rör arbetsvillkor och 
medvetenhet om anställningsvillkor, 
ersättning, arbetstid, hälsa och säkerhet, 
jämställdhet, fri rörlighet för 
arbetstagare, lika behandling, 
tillhandahållande av tjänster och 
utstationering av arbetstagare, villkor för 
tredjelandsmedborgares vistelse, skydd vid 
anställningens upphörande, 
personaluthyrning, arbetstagares rätt till 
information och samråd, förbud mot 
barnarbete och skydd av unga 
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arbetstagare, socialt skydd, samordning 
av medlemsstaternas sociala 
trygghetssystem samt teoretisk och 
praktisk utbildning. Administrativa 
påföljder ska också åläggas stödmottagare 
vid bristande efterlevnad av 
Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) grundläggande konventioner.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Ändringsförslag 1206
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 11b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11b
För att respektera verksamhetskrav 2 och 
rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket, ska 
medlemsstaterna säkerställa en djurtäthet 
på gårdsnivå och regional nivå som inte 
överskrider gränsvärdet på 170kg kväve 
per hektar, i enlighet med det direktivet.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Ändringsförslag 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Eleonora Evi

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 Minskning av stöd Artikel 15 Minskning av stöd

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

1. Direktstödsbelopp som ska beviljas 
en jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska begränsas av 
medlemsstaterna till 60 000 euro.

(a) Med minst 25 % för delen mellan 
60 000 euro och 75 000 euro.
(b) Med minst 50 % för delen mellan 
75 000 euro och 90 000 euro.
(c) Med minst 75 % för delen mellan 
90 000 euro och 100 000 euro.
(d) Med 100 % för delen som överstiger 
100 000 euro.
2. 2.

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

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

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

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

(b) den motsvarande kostnad för avlönat 
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och oavlönat arbete som har koppling till 
jordbruksverksamhet som har utförts av 
personer som arbetar på det berörda 
jordbruksföretaget och som inte erhåller 
lön, eller som erhåller en lön som är lägre 
än det belopp som vanligtvis betalas ut för 
de utförda tjänsterna, men som ersätts 
genom det ekonomiska resultatet från 
jordbruksverksamheten.
För att beräkna de belopp som avses i 
leden a och b ska medlemsstaterna 
använda de genomsnittliga standardlöner 
som har koppling till jordbruksverksamhet 
på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

För att beräkna de belopp som avses i led a 
ska medlemsstaterna använda de faktiska 
lönekostnader som har koppling till 
jordbruksverksamhet och tillhörande 
verksamhet på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

2a. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 ska de, från det direktstöd som 
ska beviljas jordbrukaren enligt detta 
kapitel under ett visst kalenderår, dra av 
de belopp som mottagits enligt 
artiklarna 27 och 28.

3. 3.

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

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

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

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

3a. När det gäller juridiska personer 
eller en grupp fysiska eller juridiska 
personer får medlemsstaterna tillämpa 
den minskning som avses i punkt 1 på 
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dessa juridiska personer eller grupper i de 
fall då nationell lagstiftning föreskriver 
att de enskilda medlemmarna kan ta på 
sig rättigheter och skyldigheter som är 
jämförbara med dem som tillerkänns 
enskilda jordbrukare med ställning som 
driftsledare, i synnerhet vad gäller deras 
ekonomiska, sociala och skattemässiga 
situation, förutsatt att de har bidragit till 
att stärka de berörda juridiska 
personernas eller gruppernas 
jordbruksstruktur.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Ändringsförslag 1208
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 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja 
frikopplat direktstöd enligt de villkor som 
anges i detta avsnitt och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska bevilja 
frikopplat direktstöd till aktiva 
jordbrukare enligt de villkor som anges i 
detta avsnitt och som specificeras närmare 
i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en



AM\1216074SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A8-0200/1209

Ändringsförslag 1209
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 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa en 
arealtröskel och endast bevilja frikopplat 
direktstöd till riktiga jordbrukare vars 
stödberättigande areal inom det 
jordbruksföretag för vilket frikopplat 
direktstöd söks överstiger denna 
arealtröskel.

Medlemsstaterna får fastställa en 
minimigräns för direktstöd och endast 
bevilja direktstöd till aktiva jordbrukare 
vars belopp är lika med eller överstiger 
dessa tröskelvärden.

Or. en



AM\1216074SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A8-0200/1210

Ändringsförslag 1210
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 16 – punkt 2– stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av arealtröskeln ska 
medlemsstater syfta till att säkerställa att 
det frikopplade direktstödet endast får 
beviljas riktiga jordbrukare om

När medlemsstaterna fastställer 
minimigränsen för stöd ska de sträva efter 
att säkerställa att de mottagna beloppen på 
ett effektivt sätt bidrar till de mål som 
anges i artikel 6.1 och som direktstödet 
bidrar till.

Or. en


