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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig de 59 994,9 mio. EUR i forpligtelser og 58 014,3 mio. EUR i betalinger, som 
Kommissionen foreslår i budgetforslaget for 2020 til udgiftsområde 2, hvoraf 
bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget er forhøjet en smule til 
43 531,8 mio. EUR i forpligtelser (+0,8 %) og til 43 501,7 mio. EUR i betalinger 
(+0,9 %) i forhold til 2019-budgettet; beklager dybt, at bevillingerne til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) reduceres til 14 708,7 mio. 
EUR i forpligtelser (-0,1 %) og 13 141,2 mio. EUR (-0,1 %) i betalinger i forhold til 
2019-budgettet, hvilket hovedsagelig beror på en stagnation i ELFUL's nominelle værdi 
som sådan og på et stærkt fald i støtteudgifterne;

2. insisterer på, at enhver indtægt i EU-budgettet, der stammer fra formålsbestemte 
indtægter eller tilbagebetalinger fra uregelmæssigheder fra landbruget i tidligere år, skal 
forblive under udgiftsområde 2;

3. beklager nedskæringen af de af Kommissionen foreslåede bevillinger til 
producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren (-14,6 mio. EUR), som kan have 
en negativ indvirkning på deres voksende bidrag til at genskabe balancen i 
forhandlingspositionen i fødevareforsyningskæden; beklager, at der ikke afsættes 
bevillinger til fjerkrækødsektoren, eftersom denne sektor lider under en urimelig 
forvridning af samhandelen med Ukraine;

4. glæder sig over Kommissionens forslag om at afsætte 50 mio. EUR til "Andre 
foranstaltninger for oksekød" med henblik på at støtte sektoren i tilfælde af 
markedsvanskeligheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen; er bekymret for, at denne sektor vil opleve et yderligere pres som følge af 
EU's handelsaftale med Mercosur; 

5. mener, at Unionen kan yde et afgørende bidrag til at fremme sunde kostvaner, især 
blandt børn, og mener derfor, at det er af afgørende betydning, at de i den nuværende 
forordning fastsatte lofter for EU's skoleordninger udnyttes fuldt ud; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at styrke deres nationale programmer med henblik på at sikre fuld 
udnyttelse af de maksimale disponible bevillinger (250 mio. EUR);

6. glæder sig over den øgede støtte til forskning og innovation, der er afsat til levering af 
sikre fødevarer af høj kvalitet; understreger, at det er af afgørende betydning, at midler, 
der er øremærket til forskning inden for landbrugsfødevaresektoren, navnlig fra 
Horisont 2020-budgettet, forbliver fuldt ud tilgængelige til dette formål med henblik på 
at stimulere innovation og intelligente løsninger inden for landbrugssektoren og 
sektoren for udvikling af landdistrikter;


