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15.10.2020 A8-0200/796

Ändringsförslag 796
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Stödet bör möjliggöra inrättande 
och genomförande av samarbete mellan 
minst två enheter för att uppnå målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Stöd 
kan omfatta alla aspekter av sådant 
samarbete, till exempel inrättande av 
kvalitetssystem, kollektiva miljö- och 
klimatåtgärder, främjande av korta 
leveranskedjor och lokala marknader, 
pilotprojekt, operativa grupprojekt inom 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, smarta byar, lokala 
utvecklingsprojekt, köparklubbar och 
maskinringar, gårdspartnerskap, 
skogsbruksplaner, nätverk och kluster, 
socialt hållbart jordbruk, jordbruk med stöd 
från gemenskapen, åtgärder inom ramen 
för Leader, och inrättandet av 
producentgrupper och 
producentorganisationer samt andra former 
av samarbete som anses vara nödvändiga 
för att uppnå de särskilda målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

(45) Stödet bör möjliggöra inrättande 
och genomförande av samarbete mellan 
minst två enheter för att uppnå målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Stöd 
kan omfatta alla aspekter av sådant 
samarbete, till exempel inrättande och 
underhåll av kvalitetssystem, kollektiva 
miljö- och klimatåtgärder, främjande av 
korta leveranskedjor och lokala marknader, 
pilotprojekt, operativa grupprojekt inom 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, smarta byar, lokala 
utvecklingsprojekt, köparklubbar och 
maskinringar, gårdspartnerskap, 
skogsbruksplaner, inbegripet trädjordbruk, 
nätverk och kluster, socialt hållbart 
jordbruk, jordbruk med stöd från 
gemenskapen, åtgärder inom ramen för 
Leader, och inrättandet av 
producentgrupper och 
producentorganisationer samt andra former 
av samarbete som anses vara nödvändiga 
för att uppnå de särskilda målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/797

Ändringsförslag 797
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Ejflu bör inte ge stöd till 
investeringar som skulle skada miljön. Det 
är därför nödvändigt att i denna förordning 
föreskriva ett antal regler för uteslutning 
samt möjligheten att vidareutveckla dessa 
garantier i delegerade akter. I synnerhet bör 
Ejflu inte finansiera investeringar i 
bevattning som inte bidrar till att uppnå 
eller bevara en god status för det eller de 
berörda vattenförekomsterna, eller 
investeringar i beskogning som inte är 
förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt principerna om hållbar 
skogsförvaltning.

(50) Ejflu bör inte ge stöd till 
investeringar som skulle skada miljön eller 
som inte är förenliga med klimat-, miljö- 
och djurskyddsmålen respektive målen för 
biologisk mångfald. Investeringar som 
genererar både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar bör betonas. Det är 
därför nödvändigt att i denna förordning 
föreskriva ett antal mer specifika regler för 
uteslutning samt möjligheten att 
vidareutveckla dessa garantier i delegerade 
akter. I synnerhet bör Ejflu inte finansiera 
investeringar i bevattning som inte bidrar 
till att uppnå eller bevara en god status för 
det eller de berörda vattenförekomsterna, 
eller investeringar i beskogning som inte är 
förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt principerna om hållbar 
skogsförvaltning. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att myndigheter spelar en aktiv 
roll vad gäller ekologi och hantering av 
skogsbränder i alla åtgärder för 
beskogning eller återbeskogning av skog 
och stärka rollen för mjuka förebyggande 
åtgärder och förvaltning av 
markanvändning.

Or. en



AM\1215866SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/798

Ändringsförslag 798
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor i unionens 
politik och till uppnåendet av det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten bidrar till klimatmålen. 
Verksamheter inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken förväntas 
bidra till klimatmål med 40 % av den totala 
GJP-finansieringsramen. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

(52) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor och fasa ut 
miljöskadliga bidrag i unionens politik och 
till uppnåendet av det övergripande målet 
att minst 30 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen. Verksamheter inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör bidra till klimatmål 
med minst 40% av den totala GJP-
finansieringsramen. De berörda åtgärderna 
kommer att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/799

Ändringsförslag 799
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Med tanke på vikten av att 
bekämpa förlusten av biologisk mångfald 
i samklang med EU:s åtagande att 
genomföra konventionen om biologisk 
mångfald och FN:s mål för hållbar 
utveckling kommer detta program att 
bidra till att åtgärderna för att värna den 
biologiska mångfalden integreras i EU:s 
politik, särskilt beträffande marktyper och 
livsmiljöer inom jordbruket, och till att 15 
miljarder euro per år av anslagen till den 
gemensamma jordbrukspolitiken används 
som stöd till målen för biologisk 
mångfald, vilket varje år kompletteras 
med fem miljarder euro genom anslag 
från medlemsstaterna. Denna 
finansiering kommer i synnerhet att gå till 
åtgärder för att bevara den biologiska 
mångfalden enligt artikel 28 och åtgärder 
för att bevara den biologiska mångfalden 
enligt artiklarna 65 och 67.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/800

Ändringsförslag 800
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Den befintliga kunskapsbasen 
varierar stort när det gäller den 
tillgängliga informationens kvantitet och 
kvalitet vid övervakningen av de särskilda 
mål som föreskrivs i artikel 6 i detta 
förslag. För vissa särskilda mål, särskilt 
för övervakningen av biologisk mångfald, 
är kunskapsbasen för närvarande svag 
eller otillräckligt anpassad när det gäller 
att skapa robusta effektindikatorer, t.ex. 
för pollinatörer och biologisk mångfald 
för grödor. Särskilda mål och indikatorer 
som fastställs för unionen som helhet i 
artikel 6 respektive bilaga 1 bör baseras 
på en gemensam eller jämförbar 
kunskapsbas och gemensamma och 
jämförbara metoder i alla medlemsstater. 
Kommissionen bör identifiera områden 
där det finns kunskapsbrister eller där 
kunskapsbasen är otillräckligt anpassad 
när det gäller att övervaka den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
effekter. Den bör använda unionens 
budget för att ge ett gemensamt svar på de 
kunskapsrelaterade hinder och 
övervakningshinder som hör samman 
med alla särskilda mål och indikatorer i 
artikel 6. Den bör framställa en rapport i 
denna fråga senast den 31 december 2020 
och offentliggöra sina rön.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/801

Ändringsförslag 801
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Strategin bör också lyfta fram 
komplementariteten både mellan den 
gemensamma jordbrukspolitikens verktyg 
och med unionens övriga politik. I 
synnerhet bör varje enskild strategisk plan i 
förekommande fall beakta miljö- och 
klimatlagstiftning, och nationella planer 
som härrör från denna lagstiftning bör 
beskrivas inom ramen för analysen av den 
nuvarande situationen (nedan kallad swot-
analysen). Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över de rättsakter som 
uttryckligen bör beaktas i den strategiska 
planen.

(59) Strategin bör också lyfta fram 
komplementariteten både mellan den 
gemensamma jordbrukspolitikens verktyg 
och med unionens övriga politik, 
inbegripet sammanhållningspolitiken. I 
synnerhet bör varje enskild strategisk plan 
beakta miljö- och klimatlagstiftning, 
unionens åtaganden för en konsekvent 
politik för utveckling och nationella planer 
som härrör från denna lagstiftning bör 
beskrivas inom ramen för analysen av den 
nuvarande situationen (nedan kallad swot-
analysen). Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över de rättsakter som 
uttryckligen bör beaktas i den strategiska 
planen.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/802

Ändringsförslag 802
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68a) Vatten är en grundläggande 
produktionsfaktor för jordbruket. 
Vattenförvaltning är därför en 
fundamental utmaning och det behövs 
bättre former av vattenförvaltning. 
Dessutom kommer klimatförändringarna 
att få stora konsekvenser för 
vattenresurserna med intensivare och 
oftare förekommande torrperioder, men 
också perioder med kraftig nederbörd. Att 
lagra vatten under hösten och vintern är 
sunt förnuft. Dessutom bidrar 
vattenförekomsterna till att skapa miljöer 
som gynnar stor biologisk mångfald. Tack 
vare dem kan man även hålla en levande 
jordmån och bevara tillräckliga flöden i 
vattendragen, vilket gynnar vattenlevande 
djur och växter.

Or. en



AM\1215866SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/803

Ändringsförslag 803
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Genomförandemodellens 
resultatinriktning förutsätter en stabil 
prestationsram, särskilt eftersom de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
bidra till allmänna mål för andra 
gemensamma strategier. En 
prestationsbaserad politik förutsätter årliga 
och fleråriga bedömning på grundval av 
utvald output, samt resultat- och 
effektindikatorer, så som fastställs i ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitikens 
resultat, övervakning och utvärdering. För 
detta ändamål bör en begränsad och riktad 
uppsättning indikatorer väljas på ett sätt 
som så exakt som möjligt visar huruvida 
den intervention som får stöd bidrar till att 
uppnå de uppställda målen. Resultat- och 
outputindikatorer i samband med klimat- 
och miljörelaterade mål får bland annat 
omfatta interventioner i nationella miljö- 
och klimatplaneringsinstrument som 
inrättats i enlighet med 
unionslagstiftningen.

(74) Genomförandemodellens 
resultatinriktning förutsätter en stabil 
prestationsram, särskilt eftersom de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle 
bidra till allmänna mål för andra 
gemensamma strategier. En 
prestationsbaserad politik förutsätter årliga 
och fleråriga bedömning på grundval av 
utvald output, samt resultat- och 
effektindikatorer, så som fastställs i ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitikens 
resultat, övervakning och utvärdering. För 
detta ändamål bör en begränsad och riktad 
uppsättning indikatorer väljas på ett sätt 
som så exakt som möjligt visar huruvida 
den intervention som får stöd bidrar till att 
uppnå de uppställda målen. Resultat- och 
outputindikatorer i samband med klimat- 
och miljörelaterade mål, t.ex. vattenkvalitet 
och vattenkvantitet, bör bland annat 
omfatta interventioner i nationella miljö- 
och klimatplaneringsinstrument som 
inrättats i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Ändringsförslag 804
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, riktig jordbrukare 
och ung 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 
och permanent gräsmark. Termerna 
åkermark, permanenta grödor och 
permanent gräsmark ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna 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 

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 
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1698/200529 och artikel 28 i förordning 
(EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här 
förordningen.

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, 
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 
växelbruket på jordbruksföretaget under 
fem år eller mer och inte har plöjts under 
fem år eller mer. Definitionen ska omfatta 
andra arter, såsom buskar och/eller träd 
som kan betas och buskar och/eller träd 
som ger djurfoder, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och annat örtartat foder.

iiia) tillfällig gräsmark: gräs- eller 
örtarter som odlas på åkermark under 
mindre än fem år i följd, eller längre än 
fem år om plöjning och omsådd sker. Den 
ska inte räknas av mot 
koldioxidbindnings- eller klimatmål.
Som permanent gräsmark får 
medlemsstaterna även betrakta
a) mark som kan betas, där enligt 
etablerade lokala sedvänjor gräs och 
annat örtartat foder traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken, och/eller
b) mark som kan betas där gräs och annat 
örtartat foder inte utgör den dominerande 
växtligheten eller inte finns på 
betesmarken.

(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,

i) som, under det år för vilket stödet 
söks, används för jordbruksverksamhet 
eller, om arealen även används för annan 

i) som, under det år för vilket stödet 
söks, används för jordbruksverksamhet 
eller, om arealen även används för annan 
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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,

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,

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

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 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,

– 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,

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

– under den tid som den enskilde 
jordbrukarens aktuella åtagande varar har 
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 0,2 %.

(d) Riktiga jordbrukare ska definieras (d) Riktiga jordbrukare ska definieras 
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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.

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.

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

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

i) En övre åldersgräns på 40 år. 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) Den utbildning eller de 
yrkesfärdigheter som krävs.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/805

Ändringsförslag 805
Pascal Canfin
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


