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FÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar budgetutskottet att i egenskap 

av ansvarigt utskott införa följande i sitt förslag till resolution: 

1. Europaparlamentet påpekar att den gemensamma jordbrukspolitiken sedan årtionden är ett 

gemensamt politiskt område i EU, vilket innebär att jordbruksutgifterna utgör en stor 

andel av EU:s totala budget. Parlamentet betonar att jordbruksutgifterna har minskat 

betydligt i relativa termer under de senaste tre årtiondena, från 75 % till nuvarande 38 %, i 

enlighet med de successiva och marknadsorienterade reformerna av den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Parlamentet betonar därför att varje EU-medborgare endast bidrar med 

32 cent per dag till den gemensamma jordbrukspolitiken och att denna politik har en låg 

felprocent när det gäller oegentligheter i utgiftshanteringen. Parlamentet betonar att 

livsmedel och vatten kommer att vara en strategisk råvara i framtiden och därför kommer 

Europa att behöva den gemensamma jordbrukspolitiken och en stark jordbruksbudget mer 

än någonsin tidigare. 

2. Europaparlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitiken ger ett konstant 

inkomststöd till jordbrukare genom den första och andra pelaren och stöd till 

jordbruksproduktion, miljöprogram och ekonomisk verksamhet på landsbygden och att 

den därmed förhindrar avfolkningen av landsbygden. Parlamentet noterar i detta 

sammanhang att det krävs en budget som är åtminstone lika stor som den nuvarande för 

att upprätthålla den gemensamma jordbrukspolitikens tvåpelarstruktur för att kompensera 

och ge stöd till jordbrukare inom alla jordbrukssektorer och för att uppfylla det viktiga 

innovationsmålet samt skydda och skapa arbetstillfällen och öka jordbrukarnas inkomster. 

Parlamentet betonar att för att uppnå en enhetlig och effektiv 

landsbygdsutvecklingspolitik är det mycket viktigt att landsbygdsutvecklingen förblir en 

del av den gemensamma jordbrukspolitiken och att den är välfinansierad för att garantera 

en långsiktig hållbarhet i landsbygdsområden. 

3. Europaparlamentet påpekar att om all politik i EU, nationellt eller på unionsnivå, skulle 

finansieras helt och hållet från EU:s budget skulle den gemensamma jordbrukspolitikens 

andel endast uppgå till 1 %, vilket verkar mycket rimligt för en politik som förser över 

500 miljoner medborgare med livsmedel, stöder en miljömässig hållbarhet och skapar 

sysselsättning. Parlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken är unionens 

bästa och billigaste säkerhetspolitik eftersom den säkerställer en tillräcklig 

livsmedelsförsörjning, främjar territoriell sammanhållning och förhindrar avfolkning av 

landsbygden. 

4. Europaparlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitiken, som motsvarar 

mindre än 1 % av EU:s totala offentliga utgifter, åtminstone bör bibehållas på nuvarande 

nivåer fram till 2020 för att garantera en ekonomiskt hållbar jordbrukssektor som 

tillgodoser den växande efterfrågan på livsmedel och främjar tillväxten och 

sysselsättningen i EU:s landsbygdsområden. 

5. Europaparlamentet konstaterar att den till synes stora andel av EU-budgeten som anslås 

för jordbruket kan skapa missuppfattningar bland allmänheten om denna politik, när 

jordbruksstöd i själva verket utgör ett försumbart belopp i förhållande till 

medlemsstaternas totala BNP, men att denna andel likväl har en stor betydelse för att 
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säkerställa kontinuiteten i jordbruket, trygga jordbrukares inkomster och gynna 

landsbygdsekonomin i stort. Parlamentet betonar att reglerna för genomförandet av den 

gemensamma jordbrukspolitiken måste förenklas så att det finansiella stödet till jordbruk 

och landsbygdsutveckling kan utnyttjas bättre. 

6. Europaparlamentet slår tydligt fast att utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken 

genom åtskilliga politiska reformer har minskats och blivit mer målriktade, 

marknadsorienterade och inriktade på att öka EU-jordbrukets konkurrenskraft, samtidigt 

som politiken hanterar ett allt större antal utmaningar såsom miljöfrågor och 

klimatförändringar, införandet av miljöanpassningsåtgärder och säkerställandet av 

landsbygdsområdenas ekonomiska bärkraft. Parlamentet betonar dock att det bör göras en 

grundlig analys av hur jordbrukssektorn kan bli ekonomiskt hållbar genom tryggade 

inkomster, och att prisvolatiliteten bör bekämpas genom förslag till nya verktyg. 

7. Europaparlamentet insisterar på att det nuvarande beloppet i rubrik 2 i den nuvarande 

fleråriga budgetramen ska förbli på åtminstone samma nivå. I samband med detta hänvisar 

parlamentet till artikel 2 i förordningen om den fleråriga budgetramen i vilken det tydligt 

anges att de avsatta nationella finansieringsramarna inte kan sänkas genom 

halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen. Parlamentet anser också att annan EU-

politik måste få nödvändiga finansiella medel för att unionen ska kunna uppfylla sina 

rättsliga skyldigheter i enlighet med motsvarande sektorspecifika lagstiftning. Parlamentet 

anser att det är oacceptabelt att de medel som avsatts för jordbrukspolitiken omfördelas 

för att kompensera för bristen på medel i andra politikområden eller program. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att med anledning av migrationskrisen undersöka möjligheterna 

att stärka synergierna mellan tillbakadragandet av jordbruksprodukter från marknaden och 

utdelningen av livsmedelsbistånd till de medborgare som har det sämst ställt och till 

flyktingar genom fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). 

8. Europaparlamentet insisterar också på att beloppen för direktbetalningar i rubrik 2 inte ska 

röras. Parlamentet påpekar att detta är avgörande för många jordbrukares 

inkomstsituation, särskilt under krisen som påverkar flera näringsgrenar inom jordbruket, 

och att den årliga utnyttjandegraden är nästan 100 %. 

9. Europaparlamentet påpekar att avregleringen av mjölksektorn hotar mjölkproduktionen i 

kostnadsintensiva bergsområden. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utveckla 

program som framför allt stöder beredningsföretagen i bergsområden för att de ska kunna 

förädla mjölk till högkvalitativa slutprodukter och på så sätt uppnå det för mjölkbönderna 

helt nödvändiga mervärdet. 

10. Europaparlamentet noterar att prisvolatiliteten till följd av försämrade marknadsvillkor 

inom många jordbrukssektorer har ökat i betydande utsträckning under de senaste åren, 

vilket lett till en kännbar inkomstvolatilitet, något som måste hanteras på ett organiserat 

och effektivt sätt, särskilt eftersom produktionskostnaderna stiger. Parlamentet noterar att 

det inom den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken inte har avsatts tillräckliga 

medel för att ta itu med instabiliteten vad gäller marknader och inkomster inom 

jordbruket. Parlamentet betonar därför att den nuvarande situationen har lett till behovet 

av att se till att de exceptionella marknads- och krisåtgärder som föreskrivs i den samlade 

marknadsordningen fastställs inom kort samt att säkerställa att det finns tillräckliga 

budgetresurser för att hantera marknadskriser, särskilt de som påverkar mjölk-, griskötts-, 
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frukt-, grönsaks- och fjäderfäsektorerna. Parlamentet betonar att en grundorsak till krisen, 

det ryska embargot, orsakades av beslut som fattades utanför sektorn. I detta avseende 

påpekar parlamentet också att på grund av de nedskärningar som gjorts av den 

gemensamma jordbrukspolitiken under de senaste förhandlingarna om den fleråriga 

budgetramen är direktbetalningarna från den gemensamma jordbrukspolitikens första 

pelare för närvarande inte tillräckliga för att minska jordbrukarnas inkomstvolatilitet. 

Parlamentet ser det som avgörande att frigöra marginaler i 2016 års budget och att man 

bör planera för ett skyndsamt och effektivt genomförande från de offentliga 

myndigheternas och jordbrukarnas sida av vissa av de marknadsåtgärder som antogs av 

rådet (jordbruk) den 14 mars 2016. Parlamentet påpekar att den pågående krisen bör leda 

till att kommissionen ser över ett antal instrument för marknads- och krishantering för att 

garantera en tillräcklig tillgång till budgetanslag. Parlamentet insisterar också på att 

halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen innebär att medel anslås för att i kristider 

i tillräcklig utsträckning hantera livsmedelstrygghet och djurhälsa. 

11. Europaparlamentet noterar att jordbrukare producerar livsmedel som resten av våra 

befolkningar behöver och att jordbrukarnas inkomster i de flesta medlemsstater är lägre än 

genomsnittet, vilket negativt påverkar jordbrukarnas och deras familjers levnadsstandard 

och minskar ungdomarnas intresse för detta yrke. Parlamentet noterar att jordbrukarna 

drabbas hårt av å ena sidan ökande kostnader för insatsvaror1 och å andra sidan 

olönsamma priser för sina varor2. Parlamentet anser därför att insatsvaror och 

produktionskostnader bör beaktas i den gemensamma jordbrukspolitiken genom mer 

autonomi. 

12. Europaparlamentet betonar att de tak som fastställts för den gemensamma 

jordbrukspolitiken fram till 2020 innebär mycket mindre marginaler än i den förra 

fleråriga budgetramen, samtidigt som sektorns utmaningar är fler. Parlamentet betonar i 

detta avseende att marginalen uteslutande får användas för att möta jordbrukssektorns 

behov med tanke på att långsiktig planering och investeringssäkerhet är nödvändig för 

EU:s jordbrukare. Parlamentet påpekar att jordbruket var den sektor som drabbats hårdast 

av det ryska embargot, vilket har haft allvarliga indirekta effekter på marknader och att 

denna sektor inte får vara den enda som drabbas av politiska beslut, såsom är fallet för 

närvarande. Parlamentet begär en bedömning av hur det ryska embargot påverkar EU:s 

jordbrukssektor som leder till förhandlingar med Ryssland om att avsluta det. 

13. Europaparlamentet varnar för att den befintliga marginalen inom jordbruksbudgeten kan 

visa sig vara otillräcklig, eftersom marknadsvolatiliteten, de veterinära och fytosanitära 

riskerna och andra oförutsedda händelser kommer att öka kraven på budgeten, vilket 

innebär att marginalen förväntas försvinna mot slutet av denna planeringsperiod. 

Parlamentet anser att det är beklagligt att medel till växtskyddsåtgärder finns under 

rubrik 3 i den nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar att alla 

nedskärningar eller omfördelningar av denna budgetpost kan hota livsmedelstryggheten 

och hälsan i EU. 

                                                 
1  Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2012 om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket:  

uppbyggnad och konsekvenser, EUT C 227E, 6.8.2013, s. 3. 
2  Europaparlamentets resolution av den 7 september 2010 om skäliga inkomster för jordbrukare: en bättre 

fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa. EUT C 308E, 20.10.2011, s. 22. 
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14. Europaparlamentet betonar att den nuvarande instabiliteten på jordbruksmarknaderna och 

den kraftiga prisvolatiliteten visar på behovet att bibehålla jordbruksstödet eftersom det 

möjliggör en effektivare hantering och kontroll av marknadsmisslyckanden. Parlamentet 

konstaterar i detta sammanhang att de ökade livsmedelspriserna och den ökade 

försäljningen av produkter de senaste åren inte har förts vidare till jordbrukarna. 

Parlamentet insisterar på behovet att ta itu med den bristande tillgången till krediter för 

jordbrukare och de sjunkande jordbruksintäkterna. Parlamentet påminner också om att de 

europeiska konsumenterna inte är beredda att betala för livsmedel till ett pris som 

oundvikligen skulle vara högre om jordbrukssektorn inte mottog offentligt stöd. 

Parlamentet konstaterar emellertid att direktstöd utan koppling till jordbruksproduktionens 

verklighet och det gradvisa tillbakadragandet av åtgärder för att styra tillgången har visat 

sina brister. 

15. Europaparlamentet noterar att varje ny prioritering för jordbrukssektorn som uppkommer 

under den nuvarande budgetramen endast kan finansieras genom nya anslag. Parlamentet 

betonar därför det ökade behovet av att säkerställa tillräckliga marginaler under rubrik 2 

för att ge utrymme för parlamentets prioriteringar. 

16. Europaparlamentet påpekar att målen med den gemensamma jordbrukspolitiken är 

oförändrade enligt Lissabonfördraget, det vill säga att öka produktiviteten inom 

jordbruket, tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, stabilisera 

marknaderna, trygga försörjningen och tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till 

skäliga priser. Parlamentet noterar dock att de successiva reformerna av den gemensamma 

jordbrukspolitiken har inneburit nya uppgifter för jordbruket med avseende på 

produktkvalitet, miljöskydd, klimatförändringar, konsumenthälsa, 

markanvändningsfrågor, produktionssätt och produktivitet, vilka i sin tur har lett till 

betydligt ökade kostnader för jordbrukare och odlare. Parlamentet anser därför att 

effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken på övergripande EU-strategier (Europa 

2020 och EU:s klimat- och energimål) måste analyseras för att slutsatser för perioden efter 

2020 ska kunna dras. Parlamentet betonar att målen som fastställts som en del av EU:s 

hållbarhetsstrategi också måste beaktas i EU:s jordbrukspolitik. 

17. Europaparlamentet är övertygat om att en stark gemensam jordbrukspolitik för EU, både 

när det gäller innehåll och finansiering, är mycket viktig för att uppnå dessa mål, samtidigt 

som man garanterar lika konkurrensvillkor och transparenta livsmedelskedjor på den inre 

marknaden samt livskraftiga landsbygdsområden. Parlamentet anser dessutom att ökad 

motståndskraft och förbättrad sysselsättning och livskvalitet på landsbygden bör 

prioriteras för att bekämpa avfolkningen av landsbygden och främja livskvaliteten. 

Parlamentet anser att vi i den andra pelaren efter 2020 fortfarande kommer att behöva 

instrument som stöder modernisering, investeringar och innovation, för att öka jordbruks- 

och livsmedelssektorns konkurrenskraft och minska skillnaderna i jordbruks- och 

landsbygdsutvecklingen mellan medlemsstaterna och regionerna. 

18. Europaparlamentet betonar att jordbruksproduktionen, på området högkvalitativa 

livsmedel såväl som i fråga om icke-livsmedelsrelaterade varor och tjänster, har ett 

mycket stort mervärde till förmån för sysselsättningen och därmed bidrar till ekonomisk 

och social sammanhållning i områdena samt till en balanserad regional utveckling i EU. 

Parlamentet påpekar att det därför är nödvändigt att bibehålla och, vid behov, öka stödet 

till jordbruket och landsbygdsområden, att skapa incitament för att utveckla 
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jordbruksproduktionen och svara mot samhällets efterfrågan på livsmedel, i syfte att 

bekämpa volatiliteten och stimulera sysselsättningen i sektorn, samt för att uppfylla EU:s 

icke-jordbruksrelaterade mål. Parlamentet betonar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken i betydande utsträckning bidrar till tillväxt och sysselsättning i 

landsbygdsområden – i högre grad än annan EU-politik – och att skapandet av 

arbetstillfällen och förbättringar av livskvaliteten på landsbygden förstärker dess 

attraktionskraft i förhållande till stadsområdena. Parlamentet påminner om att en 

jordbrukare statistiskt sett genererar sju ytterligare arbetstillfällen i närliggande sektorer 

och i landsbygdsområden. Parlamentet påpekar betydelsen av att bibehålla den 

gemensamma jordbrukspolitikens fokus på småskaliga och familjebaserade 

jordbruksföretag som hörnstenen för EU:s jordbruksproduktion och livet i EU:s 

landsbygdsområden och att uppnå verkliga framsteg inom detta politiska mål. Parlamentet 

understryker hur viktigt det är bibehålla specifika åtgärder inom ramarna för den 

gemensamma jordbrukspolitiken för områden som lider av allvarliga och permanenta, 

naturbetingade nackdelar, främst bergsområden och de yttersta randområdena, samt andra 

enskilda nackdelar. 

19. Europaparlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitiken endast kan bli 

framgångsrik och accepteras om den onödiga byråkratin minskas ytterligare och de 

administrativa kostnaderna begränsas till en försvarbar och hanterbar omfattning. 

Parlamentet vill se ett praktiskt genomförande och snabbare förenklingar av den 

gemensamma jordbrukspolitiken, vilket därför bör prioriteras tillsammans med 

skyndsamma betalningar från de berörda nationella organen, samtidigt som de planerade 

politiska målen baserade på samhällets krav fortfarande uppnås. 

20. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken efter 2020 bör spela en viktig roll i 

att stödja landsbygdsutvecklingen i fråga om teknisk infrastruktur, arbetsmarknad, 

utveckling av entreprenörskap och grundläggande tjänster, vitalisering av orter på 

landsbygden samt investeringar knutna till infrastruktur för vatten och avloppsvatten. 

21. Europaparlamentet motsätter sig kraftfullt en åternationalisering av jordbrukspolitiken. 

Parlamentet noterar att det ojämlika genomförandet av den gemensamma 

jordbrukspolitiken och skillnaderna i betalningsnivåerna i de olika medlemsstaterna har 

lett till snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att den tillämpas på samma sätt i hela 

unionen så att målen i den gemensamma jordbrukspolitiken kan uppnås eftersom detta 

innebär besparingar för de europeiska skattebetalarna. Parlamentet oroas av 

åternationaliseringstrenden i den offentliga responsen på jordbrukskriserna, särskilt när 

det gäller mobiliseringen av målinriktade stödinsatser i stället för verkliga åtgärder på EU-

nivå. Parlamentet bekräftar att en välfungerande och välfinansierad andra pelare är 

avgörande för att den gemensamma jordbrukspolitiken ska bli framgångsrik och för det 

ekonomiska välmåendet i unionens landsbygdsområden. Parlamentet noterar skillnaderna 

mellan medlemsstaterna, både vad gäller behov av utvecklingen av landsbygdsområdena 

och finansieringen av denna. 

22. Europaparlamentet påpekar att de allt större utmaningarna som den gemensamma 

jordbrukspolitiken ställs inför, exempelvis livsmedelstryggheten och kampen mot 

prisvolatilitet, kräver mer flexibla ekonomiska resurser. Parlamentet vill därför se stabila 

flexibla verktyg som jordbrukare ges möjlighet att använda för att bemöta de utmaningar 
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som kan uppkomma. Parlamentet vill också se lämpliga kompensationsåtgärder för att 

hantera oförutsedda händelser och marknadsmisslyckanden till följd av politiska beslut. 

Parlamentet uppmärksammar jordbruksmarknadernas svåra situation och de växande nya 

utmaningar som det europeiska jordbruket står inför. Parlamentet varnar för 

konsekvenserna av den nuvarande krisen på jordbruksmarknaderna och av försvagningen 

av jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och i pågående och aviserade 

handelsförhandlingar. Parlamentet anser vidare att antagandet av alltför ambitiösa 

minskningsmål förknippade med energi- och klimatpaketet samt med det s.k. NEC-

direktivet kommer att leda till en ökning av jordbrukets produktionskostnader. 

23. När det gäller perioden efter 2020 och den framtida utvecklingen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken betonar Europaparlamentet att politiska åtgärder och konkreta mål för 

dessa först måste definieras innan nödvändiga budgetmedel kan anslås. Parlamentet 

betonar därför behovet att överväga inrättandet av en europeisk jordbruksförsäkringsfond 

som kan mobiliseras i kristider, till exempel för att minska produktionsvolymen för att 

säkerställa stabila priser för jordbrukare för råvaror som tillverkas i Europa. 
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