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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/867

Ändringsförslag 867
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mer, inbegripet, när så är 
relevant. Andra arter, såsom buskar 
och/eller träd som kan betas och som ger 
djurfoder, ska ingå, under förutsättning 
att gräs och annat örtartat foder är den 
dominerande växtligheten.

Som permanent gräsmark ska 
medlemsstaterna även betrakta
i) mark som kan betas, där enligt 
etablerade lokala sedvänjor gräs och 
annat örtartat foder traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken, och/eller
ii) mark som kan betas, där gräs och 
annat örtartat foder inte utgör den 
dominerande växtligheten eller inte finns 
på betesmarken.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/868

Ändringsförslag 868
Sira Rego, Manu Pineda
för GUE/NGL-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 c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/869

Ändringsförslag 869
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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 d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Riktiga jordbrukare ska definieras 
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.

(d) Aktiva jordbrukare ska definieras 
av medlemsstaterna så att det säkerställs 
att inget stöd beviljas dem vars 
jordbruksverksamhet endast utgör en 
obetydlig del av deras samlade ekonomiska 
verksamhet, utan att jordbrukare med flera 
verksamheter förhindras stöd. Definitionen 
ska under alla omständigheter säkerställa 
att marken aktivt brukas och bevara 
unionens modell för familjejordbruk, 
såväl enskilda som i grupper, oberoende 
av storlek, och får vid behov ta hänsyn till 
särdragen i de regioner som anges i 
artikel 349 i EUF-fördraget. 
Medlemsstaterna får från denna 
definition undanta enskilda personer eller 
företag som utför storskalig bearbetning 
av jordbruksprodukter.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/870

Ändringsförslag 870
Anja Hazekamp
för GUE/NGL-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 d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Jordbrukare vars verksamhet 
omfattar uppfödning av tjurar för 
tjurfäktning ska inte omfattas av 
definitionen av aktiv jordbrukare i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Detta är en nödvändig anpassning i den nya gemensamma jordbrukspolitiken för att uppfylla 
parlamentets uppmaning från 2016 och 2018 om att inte använda jordbruksstöd för 
uppfödning av tjurar för tjurfäktning. Jordbrukare som är involverade i uppfödning av tjurar 
för tjurfäktning bör uteslutas från stöd från både EAFG och Ejflu.



AM\1215885SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/871

Ändringsförslag 871
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja en smart, motståndskraftig 
och diversifierad jordbrukssektor för 
livsmedelstryggheten.

(a) Främja en inkluderande, smart, 
motståndskraftig och diversifierad 
jordbrukssektor för hållbar och långsiktig 
livsmedelstrygghet.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/872

Ändringsförslag 872
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen i landsbygdsområden.

(c) Förbättra den socioekonomiska 
strukturen för befolkningen i alla 
landsbygdsområden, uppnå balanserad 
territoriell utveckling av 
landsbygdsekonomier, bidra till att värna 
befintliga jobb och skapa nya, med 
respekt för principerna om rättvisa och 
jämlikhet, inbegripet jämställdhet mellan 
kvinnor och män.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/873

Ändringsförslag 873
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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) Säkerställa jordbruksinkomster 
som det går att leva på och 
jordbrukssektorns motståndskraft i hela 
unionen genom att förbättra jordbrukets 
mångfald, för att säkerställa långsiktig 
livsmedelstrygghet och tillhandahållandet 
av säkra livsmedel av hög kvalitet till 
rimliga priser, så att trenden med allt 
färre jordbrukare kan vändas och en 
ekonomiskt hållbar jordbruksproduktion i 
unionen kan säkerställas.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/874

Ändringsförslag 874
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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 marknadsorienteringen, lokalt 
och nationellt och i unionen, öka 
bearbetnings- och saluföringsförmågan 
för jordbruksprodukter, med ett större 
fokus på kvalitativ differentiering, korta 
leveranskedjor, forskning, innovation, 
teknik, kunskapsöverföring, 
kunskapsutbyte och digitalisering, samt 
underlätta för jordbrukarna att utnyttja 
dynamiken i den cirkulära ekonomin.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/875

Ändringsförslag 875
Sandra Pereira, João Ferreira, Marc Botenga
för GUE/NGL-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) Främja en rättvis och lämplig 
fördelning av mervärdet i hela 
livsmedelskedjan och identifiera allvarliga 
obalanser, i syfte att förbättra 
producentpriserna, med beaktande av att 
lönsamma priser för jordbrukare endast 
kan säkerställas genom strängare regler, 
med större resurser för övervakning av 
priser och marginaler, vilket kommer att 
möjliggöra en rättvisare fördelning av 
vinstmarginalerna mellan producenter, 
livsmedelsförädlingsindustrin och 
detaljhandeln.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

15.10.2020 A8-0200/876

Ändringsförslag 876
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-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 d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt till 
hållbar energi.

(d) Bidra till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, särskilt 
genom att minska utsläppen av 
växthusgaser från jordbruks- och 
livsmedelssektorn, inbegripet genom 
koldioxidbindning i marken, i 
överensstämmelse med Parisavtalet och 
den europeiska klimatlagen [förordning 
XX].

Or. en


