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8.3.2018 A8-0048/50 

Ändringsförslag  50 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 101 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

101. Europaparlamentet betonar att en 

moderniserad gemensam jordbrukspolitik 

är avgörande för livsmedelssäkerheten och 

en autonom livsmedelsförsörjning, för att 

landsbygden inte ska avfolkas, för 

sysselsättningen på landsbygden och en 

hållbar utveckling, för en hållbar miljö 

och ett hållbart jordbruk och skogsbruk, 

och för att européerna ska kunna 

tillförsäkras hälsosamma livsmedel av 

hög kvalitet till överkomliga priser. 

Parlamentet påpekar att kraven på 

livsmedel och hälsa har ökat, liksom 

behovet av att stödja det europeiska 

jordbrukets övergång till mer miljövänliga 

jordbruksmetoder och av att bekämpa 

klimatförändringarna. Parlamentet 

understryker behovet av att stödja 

jordbrukarnas inkomsttrygghet och stärka 

kopplingen mellan den gemensamma 

jordbrukspolitiken och tillhandahållandet 

av kollektiva nyttigheter. Parlamentet 

påpekar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är ett av de mest 

integrerade politikområdena och 

huvudsakligen finansieras på EU-nivå, 

och därmed ersätter nationella utgifter. 

101. Europaparlamentet betonar att det 

behövs en hållbar jordbrukspolitik och att 

en moderniserad gemensam 

jordbrukspolitik (GJP) är avgörande för att 

uppnå målen enligt fördragen. 

Parlamentet understryker behovet av att 

säkerställa att utgifterna inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken bidrar 

till ett effektivt uppnående av de 

uppställda målen. Parlamentet betonar i 

detta sammanhang behovet av större 

samstämmighet mellan olika 

politikområden för att förbättra den 

hållbara förvaltningen av naturresurser 

och instrumenten för detta inom ramen 

för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet påpekar att återställande, 

modernisering och utbyggnad av 

infrastruktur för forskning och 

utveckling, samt stöd för en lämplig 

vidareutbildning, är centrala inslag för att 

främja innovationen och övergången till 

mer hållbara och miljövänliga 

jordbruksmetoder som kan trygga 

livsmedelsförsörjningen och 

livsmedelssäkerheten. Parlamentet 

välkomnar kommissionens strategi, som 

presenteras i meddelandet Framtiden för 

livsmedel och jordbruk, för att ge 

medlemsstaterna mer flexibilitet när det 

gäller att hitta lämpliga sätt att styra sin 
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jordbrukssektor i syfte att uppnå de 

gemensamma miljömålen på det 

effektivaste sättet. Parlamentet 

understryker dessutom behovet av stärka 

kopplingen mellan den gemensamma 

jordbrukspolitiken och tillhandahållandet 

av kollektiva nyttigheter som ger ett 

verkligt mervärde. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Ändringsförslag  51 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 102 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet betonar att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör ligga kvar åtminstone på 

dagens nivå för EU–27 i fasta priser. 
Parlamentet betonar vidare att de nya 

utmaningarna för den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken kräver ett rejält 

finansiellt anslag baserat på analyser av 

den nuvarande politiken och framtida 

behov. Parlamentet understryker att 

direktstödet skapar ett tydligt EU-

mervärde och stärker den inre marknaden 

genom att snedvridningar av 

konkurrensen mellan medlemsstaterna 

undviks. Parlamentet motsätter sig all 

åternationalisering och all nationell 

samfinansiering av direktstödet. 

Parlamentet betonar behovet av att 

fortsätta insatserna för att upprätthålla 

produktionen inom sektorer som är viktiga 

för sårbara områden, reformera reserven 

för kriser inom jordbrukssektorn, öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på 

de återkommande kriserna i känsliga 

sektorer, skapa nya instrument som kan 

begränsa prisvolatiliteten och öka 

finansieringen av det särskilda 

programmet för vissa regioner beroende 

på dessa regioners avsides läge och 

102. Europaparlamentet betonar att 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram bör förenklas och vara 

resultatinriktad, genom att främja ett 

målinriktat tillvägagångssätt och 

säkerställa spårning och övervakning, 

vilket skulle främja att budgeten 

försäkras. Parlamentet betonar att den 

nya gemensamma jordbrukspolitiken 

kräver ett lämpligt finansiellt anslag, där 

beviljandet av stöd till jordbrukssektorn är 

kopplat till resultat och tillhandahållandet 

av allmänna nyttigheter, med tanke på 

vissa områdens sårbarhet och behovet av 

att fortsätta insatserna för att upprätthålla 

produktionen inom sektorer som är viktiga 

för dessa områden. Parlamentet betonar 

behovet av att trygga 

jordbruksproduktionen i alla delar av EU, 

även i områden med naturbetingade 

svårigheter. Parlamentet betonar behovet 

av att reformera reserven för kriser inom 

jordbrukssektorn och skapa nya 

instrument och mekanismer som kan 

begränsa prisvolatiliteten. Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att se 

till att det finns nödvändiga finansiella och 

rättsliga ramar på plats för 

livsmedelskedjan, i syfte att bekämpa 
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ökaraktär (Posei). Parlamentet uppmanar 

med kraft kommissionen att fortsätta 

processen för harmonisering av 

direktstödet och se till att det finns 

nödvändiga finansiella och rättsliga ramar 

för livsmedelskedjan, i syfte att bekämpa 

otillbörliga affärsmetoder. Parlamentet 

påpekar att landsbygdsområdena i EU 

står inför allvarliga problem och därför 

behöver särskilt stöd. 

otillbörliga affärsmetoder. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Ändringsförslag  52 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 103 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den marina 

miljön och den ”blå ekonomin” och deras 

bidrag till en hållbar självförsörjning av 

livsmedel i EU när det gäller att 

säkerställa hållbarhet i det europeiska 

vattenbruket och fisket och minska 

miljöpåverkan. Parlamentet påpekar att 
den gemensamma fiskeripolitiken är en 

exklusiv behörighet för EU. I detta 

sammanhang betonar parlamentet hur 

viktigt det är att ha en särskild, 

omfattande, oberoende och tillgänglig 

fiskerifond för att genomföra denna 

politik. Parlamentet kräver att det 

särskilda programmet för vissa regioner 

beroende på dessa regioners avsides läge 

och ökaraktär (Posei) ska återinföras, 

eftersom detta är ett mycket viktigt 

program för EU:s yttersta randområden. 

Parlamentet vill att man åtminstone 

behåller nivån på anslagen till 

fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga 

budgetramen och att man, om nya behov 

skulle uppstå, ökar anslagen till 

havsfrågor. Parlamentet varnar för de 

eventuella negativa effekter som en hård 

brexit skulle få för denna sektor. 

Parlamentet noterar att andra finansiella 

103. Europaparlamentet betonar den 

socioekonomiska och ekologiska 

betydelsen av fiskerisektorn, den marina 

miljön och den ”blå ekonomin”. 

Parlamentet påpekar att bevarandet av 

marina biologiska resurser inom den 

gemensamma fiskeripolitiken är en 

exklusiv behörighet för EU. Parlamentet 

betonar att Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF) är det 

huvudsakliga finansiella verktyget för att 

stödja den gemensamma fiskeripolitiken. 

Parlamentet understryker att EHFF är en 

samfinansieringsmekanism och betonar i 

detta avseende behovet av en särskild, 

transparent och tillgänglig fiskerifond för 

att uppnå den gemensamma 

fiskeripolitikens mål, särskilt att främja 

en konkurrenskraftig, miljömässigt 

hållbar, ekonomiskt livskraftig och socialt 

ansvarstagande fiskeri- och 

vattenbrukssektor. Parlamentet varnar för 

de eventuella negativa effekter som en hård 

brexit skulle få för denna sektor och 

noterar att andra finansiella instrument i 

EU-budgeten skulle kunna erbjuda 

kompletterande finansieringsmöjligheter 

när det gäller fiske och havsfrågor. 
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instrument, utöver det icke 

återbetalningspliktiga stödet, skulle kunna 

erbjuda kompletterande 

finansieringsmöjligheter. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Ändringsförslag  53 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 109 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

109. Europaparlamentet är redo att 

överväga en förenklad och rationaliserad 

struktur för de externa 

finansieringsinstrumenten om detta leder 

till ökad transparens, ansvarsskyldighet, 

effektivitet, enhetlighet och flexibilitet, och 

målen för den bakomliggande politiken 

respekteras. Parlamentet kräver att 

särskilda separata instrument upprätthålls 

för stöd inför anslutningen, för 

grannskapet, för utveckling och för 

humanitärt bistånd på grund av deras 

specifika politiska och ekonomiska 

särdrag. Parlamentet konstaterar att en 

sådan struktur bör inbegripa införlivandet 

av EUF i budgeten, utöver de 

överenskomna taken utan den 

fredsbevarande resursen för Afrika, och 

ett mer transparent införlivande av 

relevanta förvaltningsfonder och 

faciliteter.  

109. Europaparlamentet är redo att 

överväga en förenklad och rationaliserad 

struktur för de externa 

finansieringsinstrumenten om detta leder 

till ökad transparens, ansvarsskyldighet, 

effektivitet, enhetlighet och flexibilitet, och 

målen för den bakomliggande politiken 

respekteras. Parlamentet betonar att dessa 

mål inte kan uppnås utan en 

förvaltningsstruktur som möjliggör 

politisk kontroll, är strategibaserad, 

inkluderande och ansvarstagande samt 

medger en kraftfull demokratisk och 

transparent granskning från 

Europaparlamentets sida. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att lägga fram en plan för 

reformen av de instrument som 

inkluderar en sådan förvaltningsstruktur. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Ändringsförslag  54 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 109a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  109a. Europaparlamentet värdesätter 

EU:s engagemang för frågor som 

mänskliga rättigheter, demokrati, stöd till 

det civila samhället och humanitärt 

bistånd, samt olika mål, liksom de 

befintliga instrumentens särskilda 

politiska och strategiska värde. 

Parlamentet understryker att reformen 

inte bör undergräva de politiska målen för 

varje instrument. Parlamentet förstår den 

befintliga oron i samband med dessa 

instrument på grund av deras särdrag när 

det gäller mål och genomförande, och 

kräver därför att man bibehåller separata 

instrument för stöd inför anslutningen, 

grannskapet, utveckling, humanitärt 

bistånd samt demokrati och mänskliga 

rättigheter, på grund av deras specifika 

och ekonomiska särdrag. Parlamentet 

konstaterar att en sådan struktur bör 

omfatta en EUF som inlemmats i 

budgeten, utöver de överenskomna taken 

utan den fredsbevarande resursen för 

Afrika, och ett mer transparent 

införlivande av relevanta 

förvaltningsfonder och faciliteter. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Ändringsförslag  55 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 127a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  127a. Europaparlamentet anser att om 

en överenskommelse om nästa fleråriga 

budgetram nås före valet till 

Europaparlamentet, bör det nyvalda 

Europaparlamentet anta den 

sektorsspecifika lagstiftning som ligger till 

grund för nästa generation EU-program 

och som förhandlats fram av det 

nuvarande parlamentet. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Ändringsförslag  56 

Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga 

budgetramen efter 2020 

2017/2052(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 127b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  127b. Europaparlamentet anser att det 

nyvalda parlamentet, med absolut 

majoritet av sina ledamöter, inom 6 

månader efter valet till 

Europaparlamentet kan uppmana 

kommissionen att föreslå en översyn av 

den sektorsspecifika lagstiftning som 

ligger till grund för EU:s framtida 

program för nästa fleråriga budgetram, 

som antogs under den föregående 

valperioden. 

Or. en 

 

 


