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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens iakttagelser om budgetåret 2018. 
Parlamentet noterar revisionsrättens kommentarer om transaktionernas korrekthet under 
”Naturresurser”. Parlamentet betonar att transaktionerna inom ramen för EGFJ inte 
innehöll några väsentliga fel och att de flesta av de övriga felen uppstod genom 
komplicerade bestämmelser om stödberättigande. Parlamentet noterar vidare att den risk 
som är förenad med felen täcks på tillräckligt sätt av kommissionens korrigerande 
kapacitet.

2. Europaparlamentet noterar att de flesta åtgärder för landsbygdsutveckling som 
granskades gav de förväntade resultaten. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att vid behov förbättra sina resultatramar och att införa ytterligare 
förenklingsåtgärder, såsom förenklade kostnadsalternativ. Parlamentet beklagar att 
revisionsrätten har konstaterat brister i användningen av resultatindikatorer.

3. Europaparlamentet är tillfreds med den totala genomförandegraden för budgeten.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka handelsavtal med 
tredjeländer avseende kvalitets-, hälso- och djurskyddskrav.

5. Europaparlamentet är bekymrat över påstådda fall av intressekonflikter på hög nivå och 
oligarkers markrofferi, som eventuellt främjas av regeringar och offentliga myndigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att öka insatserna för att förebygga och upptäcka 
bedrägerier. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara extra vaksam när det gäller 
frågor som rör rättsstatsprincipen.

6. Europaparlamentet betonar att ökad flexibilitet i medlemsstaterna när det gäller att 
fördela stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken riskerar att ytterligare förvärra 
missbruket, och uppmanar därför med eftertryck kommissionen att förhindra 
en åternationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken.

7. Europaparlamentet betonar att stöd till unga jordbrukare från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
sträva mot en grönare gemensam jordbrukspolitik i linje med Parisavtalet.


