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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 beklagar den anslagsminskning som kommissionen föreslår för 
producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn (-14,6 miljoner EUR), som 
kan få en negativ inverkan på producentorganisationernas växande bidrag till att jämna 
ut förhandlingspositionerna i livsmedelsförsörjningskedjan. Parlamentet beklagar att det 
inte finns några anslag för sektorn för fjäderfäkött eftersom denna drabbats av 
en orättvis snedvridning av handeln med Ukraina.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att anslå 50 miljoner EUR till 
”Andra åtgärder för nöt- och kalvkött” för att stödja sektorn i händelse av 
marknadsproblem i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen. Parlamentet 
är bekymrat över att denna sektor kommer att utsättas för ytterligare press till följd av 
unionens handelsavtal med Mercosur. 

5. Europaparlamentet anser att unionen kan lämna ett avgörande bidrag till främjandet av 
hälsosamma matvanor, i synnerhet bland barn, och anser därför att det är nödvändigt att 
till fullo utnyttja de tak som fastställts för unionens skolprogram 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).

6. Europaparlamentet välkomnar det ökade stödet till forskning och innovation som syftar 
till att tillhandahålla säkra livsmedel av hög kvalitet. 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.


