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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar de 59 994,9 miljoner EUR i åtaganden och 
58 014,3 miljoner EUR i betalningar som kommissionen föreslår i budgetförslaget för 
2020 för rubrik 2, varav anslagen till Europeiska garantifonden för jordbruket har ökat 
något till 43 531,8 miljoner EUR i åtaganden (+0,8 %) och till 43 501,7 miljoner EUR 
i betalningar (+0,9 %) jämfört med budgeten för 2019. Parlamentet beklagar djupt att 
anslagen till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) minskas till 
14 708,7 miljoner EUR i åtaganden (-0,1 %) och 13 141,2 miljoner EUR (-0,1 %) 
i betalningar jämfört med budgeten för 2019, vilket främst beror på en stagnation av 
Ejflus nominella värde som sådant och en kraftig minskning av stödutgifterna.

2. Europaparlamentet insisterar på att alla inkomster i unionens budget från inkomster 
avsatta för särskilda ändamål eller återbetalningar till följd av oegentligheter på 
jordbruksområdet bör bibehållas under rubrik 2.

3. Europaparlamentet betonar att inga nya nedskärningar får göras av jordbruksbudgeten, 
särskilt med hänsyn till att jordbruket ofta drabbas av kriser som kräver en 
budgetmässig lösning.

4. Europaparlamentet noterar att budgetåret 2020 är det sista året i den nuvarande fleråriga 
budgetramen och betonar därför vikten av att förbereda och på ett smidigt sätt anpassa 
sig till den nya finansieringsperioden, där en skälig levnadsstandard för jordbrukare 
måste garanteras.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över de budgetmässiga konsekvenserna av en brexit 
utan avtal, och eftersom jordbrukarna måste planera sin verksamhet i förväg motsätter 
sig parlamentet kraftfullt alla oväntade nedskärningar av anslagen till den gemensamma 
jordbrukspolitiken under 2020 om det inte finns något avtal mellan unionen och 
Förenade kungariket.

6. Europaparlamentet understryker att unionens budget måste stämma överens med målen 
i Parisavtalet inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar, som antogs i december 2015.

7. Europaparlamentet avvisar den anslagsminskning som kommissionen föreslår för 
producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn (-14,6 miljoner EUR), något 
som skulle kunna få en negativ inverkan på producentorganisationernas allt större 
bidrag till att återupprätta balansen i förhandlingspositionerna i 
livsmedelsförsörjningskedjan, eftersom jordbrukarna kommer att påverkas direkt av 
detta. Parlamentet anser i detta avseende att kommissionen bör se till att betalningarna 
för denna sektor inte kommer att minska. Parlamentet beklagar att det inte finns några 
anslag för sektorn för fjäderfäkött och föreslår att avsnittet ”Övriga åtgärder (griskött, 
fjäderfä, ägg, biodling, övriga animaliska produkter)” tilldelas medel för att stödja 
fjäderfäsektorn eftersom denna drabbats av en orättvis snedvridning av handeln med 
Ukraina.
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8. Europaparlamentet beklagar bristen på kompensation för de minskade anslag som 
kommissionen föreslagit för frukt- och grönsaksproducenter i unionen, eftersom denna 
sektor står inför en allvarlig kris på grund av växtätande eller patologiska agenter såsom 
Tristeza-viruset för apelsiner, Mal secco för citroner, Tuta absoluta för tomater och 
Xylella fastidiosa för olivträd. Parlamentet begär därför, trots anslagsminskningarna, att 
en plan för finansiering av citrusfrukter övervägs för att bidra till kostnaderna för 
omställningen av de nuvarande citrus- och olivodlingarna till mer motståndskraftiga 
sorter av samma växter så att sektorn kan få en verklig nystart.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att anslå 50 miljoner EUR till 
”Andra åtgärder för nöt- och kalvkött” för att stödja nötköttssektorn i Irland i händelse 
av marknadsproblem i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur 
unionen. Parlamentet betonar att Förenade kungarikets utträde ur unionen också 
kommer att ha en betydande negativ inverkan på flera jordbrukssektorer i unionen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en stödplan baserad på en ordentlig 
konsekvensbedömning, sektor för sektor och medlemsstat för medlemsstat, för alla de 
jordbrukssektorer i unionen som kan komma att påverkas av Förenade kungarikets 
utträde ur unionen, och att utvidga denna plan till att omfatta de berörda 
medlemsstaterna utifrån deras exponeringsgrad. Parlamentet anser att för att vara 
effektiv måste planen omfatta strukturella åtgärder som syftar till att stärka dessa 
sektorers organisation och främja en diversifiering av handelsflödena.

10. Europaparlamentet anser att handelsavtalet mellan unionen och Mercosur kommer att 
skapa ytterligare press för dessa jordbrukssektorer och uppmanar därför kommissionen 
att senast i slutet av 2019 i detalj ange innehållet i den EU-stödplan på 1 miljard EUR 
som tillkännagavs den 28 juni 2019 och som syftar till att göra det möjligt för känsliga 
jordbrukssektorer i unionen att hantera eventuella negativa konsekvenser av detta 
handelsavtal, om det ratificeras.

11. Europaparlamentet betonar den budgetmässiga ineffektiviteten när det gäller att stödja 
känsliga sektorer samtidigt som man öppnar upp dem för ökad konkurrens och 
marknadsinstabilitet, särskilt genom bilaterala frihandelsavtal. Parlamentet noterar 
dessutom urholkningen på lång sikt av traditionella egna medel i unionens budget, som 
särskilt orsakats av sänkta tullar till följd av frihandelsavtal.

12. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att hjälpa jordbrukare med ett 
ekonomiskt stödpaket på upp till 1 miljard EUR i händelse av marknadsstörningar till 
följd av unionens handelsavtal med Mercosur. Parlamentet insisterar på att dessa medel 
inte bör tas från någon befintlig jordbruksbudgetpost.

13. Europaparlamentet oroar sig med anledning av den rådande krisen inom sockersektorn, 
som uppkommit till följd av avskaffandet av kvotsystemet, och tillkännagivandet 
nyligen om nedläggning av åtta fabriker i unionen. Parlamentet beklagar bristen på 
medel till stöd för sockersektorn. Parlamentet anser att i avsaknad av åtgärder från de 
offentliga myndigheternas sida måste privata aktörer tillåtas att på frivillig basis ta 
privata initiativ för att reglera produktionen. Parlamentet föreslår i detta sammanhang 
att kommissionen med tanke på den nya produktionssäsongen bedömer möjligheten att 
inleda budgetneutrala åtgärder, som är tillgängliga enligt artikel 222 i 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131 och som ger jordbrukare 
och deras organisationer rätt att ingå kollektivavtal i syfte att på ett samordnat sätt dra 
tillbaka sin produktion från marknaden samt att lagra eller minska den.

14. Europaparlamentet välkomnar den ökade finansiering som kommissionen föreslår för 
säljfrämjande åtgärder, något som bekräftar att de förbättringar som gjorts i samband 
med den senaste reformen varit effektiva. Parlamentet anser att kommissionen bör 
fortsätta att stärka de säljfrämjande kampanjerna för att öppna nya marknader för 
kvalitetsprodukter, eftersom säljfrämjande åtgärder är avgörande för att öka unionens 
exportandel på världsmarknaderna.

15. Europaparlamentet beklagar att jordbrukare, särskilt inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter, där det fortfarande förekommer marknadsproblem till följd av det ryska 
förbudet mot import av en rad jordbruksprodukter från unionen (”det ryska embargot”), 
inte får något stöd till åtgärder.

16. Europaparlamentet påminner om att unionens jordbrukssektorer under de senaste fem 
åren har påverkats negativt av effekterna av det ryska embargot. Parlamentet betonar att 
eventuella ytterligare effekter för handeln med jordbruksprodukter i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen kan orsaka ytterligare störningar, och efterlyser 
vid behov ytterligare anslag för exceptionella åtgärder.

17. Europaparlamentet anser att unionen på ett avgörande sätt kan bidra till främjandet av 
hälsosamma matvanor, särskilt bland barn, och anser därför att det är nödvändigt att till 
fullo utnyttja de tak som fastställts för unionens skolprogram, samt att ta fram 
ytterligare program för hållbar konsumtion i den nuvarande förordningen. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att stärka sina nationella program för att säkra att de 
högsta tillgängliga anslagen utnyttjas fullt ut (250 miljoner EUR) genom att fastställa 
mindre byråkratiska program.

18. Europaparlamentet välkomnar det ökade stödet till forskning och innovation som syftar 
till att tillhandahålla säkra livsmedel av hög kvalitet samt livsmedelstrygghet. 
Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att medel som har öronmärkts för 
forskning inom jordbrukets livsmedelssektor, särskilt från Horisont 2020-budgeten, till 
fullo förblir tillgängliga för detta ändamål i syfte att stimulera innovation och smarta 
lösningar inom jordbrukssektorn och sektorn för landsbygdens utveckling, särskilt 
genom agroekologisk forskning som baseras på hela agroekosystemet. Parlamentet 
understryker vikten av praktisk tillämpning av resultaten på gårdsnivå och den roll som 
rådgivningsverksamheten för lantbruket kan spela. Parlamentet framhåller att 
forskningspolitiken bör vara förenlig med målen för miljö, klimat, biologisk mångfald, 
hälsa och välfärd samt uppmuntra och stödja initiativ som är anpassade till behoven hos 
små jordbruksföretag som saknar stordriftsfördelar, så att de kan dra nytta av ny teknik. 
Parlamentet understryker behovet av att stärka kopplingen mellan forskning och praktik 
genom att involvera primärproducenter och sprida kunskap och bästa praxis.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
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19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge tillräckligt ekonomiskt stöd för 
fortsatt användning av smarta och innovativa lösningar inom jordbrukssektorn, med 
tanke på deras bevisade miljöfördelar och behovet av ökad jordbrukseffektivitet. 
Parlamentet anser att precisionsjordbruk och användning av digitalisering bör 
analyseras ytterligare och främjas.

20. Europaparlamentet beklagar, mot bakgrund av att unionen fortfarande är sårbar för 
utbrott av djur- och växtsjukdomar, att anslagen till fonden för nödåtgärder som avser 
djurhälsa och växtskydd har minskats med 60 %.

21. Europaparlamentet noterar med stor oro de allvarliga konsekvenserna av spridningen av 
afrikansk svinpest till flera medlemsstater och det stora antalet utbrott som registrerats 
sedan början av 2019. Parlamentet är bekymrat över att stora svinanläggningar har 
drabbats och att tiotusentals djur har slaktas. Parlamentet beklagar därför bristen på 
anslag för att förebygga och bekämpa afrikansk svinpest och understryker att det i 
unionens budget för 2019 anslogs 28 miljoner EUR för detta ändamål. Parlamentet 
betonar att unionens budget för 2020 bör innehålla åtminstone samma belopp. 
Parlamentet noterar att tredjeländer har investerat i forskning för att utveckla ett vaccin 
mot afrikansk svinpest. Parlamentet anser att unionen bör investera i forskning och 
utveckling av ett vaccin, vilket skulle bidra till att stoppa spridningen och förekomsten 
av afrikansk svinpest på kortast möjliga tid.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka stödet till etableringen av unga 
jordbrukare, i linje med målet om ett bättre bidrag till generationsskiftet för jordbrukare 
i unionen.

23. Europaparlamentet betonar vikten av åtaganden för landsbygdsutveckling och utgifter 
för miljöåtgärder inom jordbruket och för landsbygdsekonomin i stort, särskilt vikten av 
initiativ som riktar sig till och stöder unga jordbrukare.

24. Europaparlamentet välkomnar finansieringen av nya pilotprojekt som är nödvändiga för 
en diskussion om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, särskilt projekt för att 
utveckla en verktygslåda för integrerat växtskydd för jordbrukare, för att främja ”smarta 
byar” och inrätta ett operativt program inom animalieproduktionssektorn.

25. Europaparlamentet begär att anslagen för Poseiprogrammen ska bibehållas på de 
maximala nivåer som fastställs i unionslagstiftningen, och understryker hur viktiga 
dessa program är för jordbruksproducenternas motståndskraft, samt uppmärksammar 
den bräckliga ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, som fortfarande är 
hårt drabbade av krisen.
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