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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI_PV(2019)1204_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 

och den 5 december 2019 kl. 9.00–13.00
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.08 med utskottets ordförande, 
Norbert Lins, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan AGRI_OJ(2019)1204_1

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden informerade ledamöterna om att AGRI:s sammanträde den 6 januari 2020 hade 
ställts in.

3. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
AGRI/9/01029
2019/2055(DEC) – COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019 PA – PE642.906v01-00

Föredragande av yttrande: Attila Ara-Kovács

Behandling av förslag till yttrande

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, 
Asger Christensen, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (GD AGRI)

4. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
AGRI/9/01633
2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Föredragande av yttrande: Isabel Carvalhais

Behandling av förslag till yttrande
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Följande yttrade sig: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, 
Bert-Jan Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, 
Philippe Chauve (GD COMP)

5. Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, 
inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande: Brando Benifei

Återrapportering om de pågående förhandlingarna från AGRI-utskottets föredragande, 
Simone Schmiedtbauer (PPE)

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Sammanträdet ajournerades kl. 10.00 och följdes av ett sammanträde för samordnarna inom 
stängda dörrar.

* * *

6. Samordnarnas sammanträde

Samordnarna sammanträdde inom stängda dörrar. Deras beslut godkändes av utskottet 
onsdagen den 5 december 2019.

* * *

Sammanträdet återupptogs kl. 14.39 med utskottets ordförande, Norbert Lins, som 
ordförande.

7. Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning 
(EU) nr 1307/2013 när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020
***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Diskussion

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, 
Mairead McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr 
(GD AGRI)

8. Offentlig utfrågning om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Seb Dance (GD ENV), Harald Grethe 
(Humboldt-universitetet, Berlin), Saara Kankaanrinta (stiftelsen Baltic Sea Action Group), 
Peter Jahr, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, 
Luke Ming Flanagan, Jarosław Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, 
Simone Schmiedtbauer, Mazaly Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, 
Daniel Buda, Anne Sander, Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, 
Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha (Tjeckiens jordbruksförening), Joao Pacheco 
(Farm Europe), Pina Picierno, Tilly Metz, Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, 
Zbigniew Kuźmiuk, Paolo De Castro, Veronika Vrecionová, Pedro Gallardo (Copa-Cogeca), 
Edouard Rousseau (Interbio Nouvelle-Aquitaine), Jérémy Decerle, Benoît Biteau, 
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Franc Bogovič, Krzysztof Jurgiel, Sarah Wiener, Guillaume Cros (Regionkommittén), 
Michael Niejarhr (GD AGRI)

Sammanträdet ajournerades kl. 18.37 och återupptogs torsdagen den 5 december 2019 kl. 9.11 
med utskottets ordförande Norbert Lins som ordförande.

9. Presentation av en studie om sysselsättningen inom jordbruket i EU: 
aktuella utmaningar och framtidsutsikter. Föredragning av Ambre Maucorps och 
Bernd Schuh (OIR GmbH, Österrike). Studie begärd av AGRI-utskottet, beställd 
och handlagd av utredningsavdelning B.

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Österrike), Ambre Maucorps 
(OIR, GmbH, Österrike), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, 
Michaela Šojdrová, Sarah Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, 
Bronis Ropė, Krzysztof Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, 
Gijs Schilthuis (GD AGRI)

10. Godkännande av rekommendationerna från AGRI-utskottets samordnare

1. DISKUSSION MED FÖREDRAGANDENA OM LAGSTIFTNINGSFÖRSLAGEN 
OM DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN – NÄSTA STEG

Beslut: Förteckningarna över punkter/artiklar som ska tas upp på nytt i enlighet med 
bilaga I bekräftades.

Föredraganden och skuggföredragandena fick i uppdrag att fortsätta arbetet 
med att nå en så bred enighet som möjligt om förteckningen över 
punkter/artiklar, så att de politiska grupperna kan lägga fram ändringsförslag 
till plenarsessionen.

När det gäller förfarandet:

– fortsätta att bjuda in ENVI-föredraganden till möten med 
skuggföredragandena om förordningen om strategiska planer och samma 
regler som gäller för trepartsmöten ska tillämpas.

– ENVI:s skuggföredragande kan endast delta i möten för 
skuggföredragandena om förordningen om strategiska planer i egenskap av 
observatörer. 

Samordnarna bekräftade att de siktar på antagande i kammaren i juni 2020.

2. TILLDELNING AV YTTRANDEN

2.1. ENVI-utskottets initiativbetänkande om att intensifiera EU:s insatser för att skydda och 
återställa världens skogar – COM(2019)0352 

Beslut: AGRI-utskottet utarbetar ett yttrande. 

Yttrandet tilldelades S&D-gruppen för 1 poäng.

2.2. ENVI-utskottets initiativbetänkande om EU:s rättsliga ram för att hejda och vända den 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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EU-drivna globala avskogningen

Beslut: AGRI-utskottet kommer att utarbeta ett förslag till yttrande och begära status 
som associerat utskott.

Yttrandet tilldelades Verts/ALE-gruppen för 1 poäng.

2.3. EMPL-utskottets initiativbetänkande ”Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri 
rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap 
för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden” 

Beslut: AGRI-utskottet utarbetar ett yttrande. 

Yttrandet tilldelades ECR-gruppen för 1 poäng.

2.4. EMPL-utskottets initiativbetänkande ”Den gamla kontinenten åldras – möjligheter och 
utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020”

Beslut: AGRI-utskottet utarbetar ett yttrande. 

Yttrandet tilldelades GUE-gruppen för 1 poäng.

3. INITIATIVBETÄNKANDEN

3.1. INI-betänkanden 2020

Beslut: Följande INI-betänkande kommer att läggas fram för utskottsordförandekonferensen 
för godkännande:

”Den viktiga roll som EU:s jordbrukare spelar när det gäller att utveckla 
jordbrukskomponenten i ”från jord till bord”-strategin”

3.2. INTA-utskottets begäran om ett initiativbetänkande om betydelsen av livsmedel och 
jordbruk i handelsavtal (Importance of food and agriculture in trade agreements)

Beslut: Bordlades

3.3. Genomföranderapport om djurs välbefinnande

Beslut: Beställa en studie från utredningstjänsten inför utarbetandet av en 
genomföranderapport. 

4. UTFRÅGNINGAR OCH TJÄNSTERESOR 

4.1. AGRI-utskottets resa till Spanien (första halvåret 2020)

Beslut: Under sin resa i Spanien kommer AGRI-utskottet att besöka regionen Extremadura 
(24–26 februari 2020)

4.2. Allmän utfrågning för PETI-AGRI om ”Hur kan man behandla jordbrukare rättvist och 
jämlikt i hela Europa?”
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Beslut: Gemensamt anordna den ovannämnda offentliga utfrågningen med PETI-utskottet

5. BEGÄRANDEN OM ATT FÖRA UPP PUNKTER PÅ KOMMANDE 
FÖREDRAGNINGSLISTOR FÖR UTSKOTTSSAMMANTRÄDEN

5.1. Förslag från sekretariatet – bjuda in en företrädare för kommissionen (GD AGRI) att 
presentera det nyligen ingångna avtalet mellan EU och Kina om geografiska 
beteckningar.

Beslut: Att bjuda in en företrädare för kommissionen (GD AGRI) till ett kommande 
sammanträde i AGRI-utskottet för att ge en lägesrapport om ”EU–Kina: avtal 
om geografiska beteckningar”

5.2. Begäran från Australiens beskickning vid EU om en diskussion med den 
australiska jordbruksministern vid AGRI-utskottets sammanträde den 22 januari 2020

Beslut: Att anordna en diskussion med den australiska jordbruksministern vid 
AGRI-utskottets sammanträde den 22 januari. 

5.3. Begäran från Paolo De Castro (S&D, Italien) – Diskussion om situationen för import till 
EU av Japonica-ris

Beslut: Att bjuda in en företrädare för kommissionen (GD AGRI) till ett kommande 
sammanträde i AGRI-utskottet för att ge en lägesrapport om situationen.

5.4. Begäran från PPE-gruppen – diskussion om afrikansk svinpest

Beslut: Att bjuda in en företrädare för kommissionen (GD SANTE) till ett kommande 
sammanträde i AGRI-utskottet för att ge en lägesrapport om afrikansk 
svinpest.

5.5. Delegerad akt om befrämjande åtgärder

Beslut: Att bjuda in en företrädare för kommissionen (GD AGRI) för att informera 
ledamöterna om den senaste utvecklingen.

6. DIVERSE BESLUT

6.1. Diskussion med de utbetalande organen om konsekvenserna av genomförandet av den 
nya genomförandemodellen

Beslut: Följande fyra utbetalande organ kommer att bjudas in:

Tyskland, Portugal, Polen och Italien (Veneto)

6.2. Utnämning av ständiga föredraganden för olika kommittéförfaranden

Beslut: Behålla det nuvarande systemet för granskning av delegerade akter och 
genomförandeakter från den 8:e valperioden.

De politiska grupperna uppmanas att informera sekretariatet om utnämningen 
av nya ständiga föredragande.
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6.3. Möte mellan AGRI:s samordnare och ledamöter av revisionsrätten (avdelning I)

Beslut: Möte mellan AGRI:s samordnare och ledamöter av revisionsrätten 
(avdelning I)

6.4. Uppdaterad bioekonomistrategi ”En hållbar bioekonomi för Europa: En starkare 
koppling mellan ekonomin, samhället och miljön” 

Beslut: AGRI-utskottet kommer att utarbeta en fråga för muntligt besvarande om den 
uppdaterade bioekonomistrategin

6.5. Konferensen om Europas framtid – AGRI-utskottets bidrag

Beslut: AGRI-utskottet kommer att utse en ständig föredragande för att följa 
utvecklingen i denna fråga.

Renew-gruppen har visat intresse.

6.6. AGRI-utskottets forskningsprogram för första halvåret 2020

Beslut: AGRI-utskottet kommer att begära följande två utredningar från 
utredningsavdelning B (Poldep B) och att de ska genomföras under det första 
halvåret 2020:

– Den gröna given och den gemensamma jordbrukspolitiken: politiska 
konsekvenser av att anpassa jordbruksmetoder och bevara EU:s naturresurser

– Utmaningar och möjligheter kopplade till nedläggning av jordbruksmark 
efter 2020

6.7. Begäran från revisionsrätten: AGRI-utskottets bidrag till revisionsrättens arbetsprogram 
för 2021

Beslut: De politiska grupperna uppmanas att senast den 10 januari 2020 till 
sekretariatet lämna in bidrag till revisionsrättens arbetsprogram för 2021.

7. FRAMSTÄLLNINGAR 

7.1. Framställning nr 1124/2018, ingiven av D. S., polsk medborgare, och undertecknad av 
ytterligare två personer, om honungsbins välbefinnande

7.2. Framställning nr 0315/2019, ingiven av O.T., brittisk medborgare, om behovet av att 
upphäva artikel 17 i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna

Beslut: Förslagen till yttrande om ovanstående framställningar (se bilagorna II och 
III) har godkänts.

7.3. Framställning nr 0344/2019, ingiven av M.G., polsk medborgare, om en påstådd 
överträdelse av lagen om uppfödning och avel av produktionsdjur samt av 
kommissionens förordning (EU) nr 702/2014
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Beslut: AGRI-utskottet kommer att notera ovanstående framställningar och 
ordföranden kommer att meddela PETI-utskottets ordförande om detta.

8. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM

Beslut: Inga åtgärder avseende handlingarna i bilaga IV.

9. FÖR KÄNNEDOM

9.1. Lägesrapport – Efsas två vetenskapliga yttranden om hälsotillståndet och välbefinnandet 
hos kaniner som föds upp för köttproduktion i Europa

Enligt informell information kommer Efsa inom kort att offentliggöra två vetenskapliga 
yttranden om kaniners hälsa och välbefinnande i Europa.

Det första yttrandet gäller kaniner som hålls för köttproduktion. Det andra yttrandet 
handlar om bedövnings- och avlivningsmetoder.

Kort bakgrund: På initiativ av AGRI-utskottet gav parlamentet i juli 2018 Efsa i uppdrag 
att utarbeta ett yttrande om kaniners hälsa och välbefinnande. Efsa lovade att avge två 
yttranden i denna fråga senast i slutet av december 2019. För mer detaljer när det gäller 
de exakta målen i Efsas två yttranden finns det i dina handlingar en skrivelse från 
april 2019 med en uppdatering till AGRI-utskottets ordförande om de framsteg som 
gjorts i arbetet med utarbetandet av dessa yttranden.

Så snart yttrandena har offentliggjorts kommer en företrädare för Efsa att bjudas in för 
att presentera dem vid ett kommande AGRI-sammanträde.

***
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BILAGA I

FÖRORDNINGEN OM STRATEGISKA PLANER

COM(2018) 392 final - SEC(2018) 305 final - SWD(2018) 301 final
2018/0216(COD)

Utkast till förteckning över punkter som ska öppnas på nytt

Skuggföredragandena sammanträdde den 27–28 november 2019 och fattade följande beslut 
(kolumn för beslut):

(1) DELAD BEFOGENHET MELLAN AGRI 
OCH ENVI

(2) EXKLUSIV BEFOGENHET FÖR AGRI (3) Beslut

(4) Art. 4.1 b iii - Definition
(5) ”Permanent betesmark”

(6) (7)
Återupp

tas
(8) (9) Art. 4.1 d - Definition

(10) ”Aktiv jordbrukare/”Riktig 
jordbrukare”

(11)
Återupp

tas
(12) Art. 5.1 b - Allmänna mål
(13) Miljöskydd och klimatåtgärder

(14) (15)
Återupp

tas
(16) Art. 6.1 d - Särskilda mål
(17) Begränsning av klimatförändringar

(18) (19)
Återupp

tas
(20) Artikel 6.1 e - Särskilda mål
(21) Hållbar utveckling

(22) (23)
Återupp

tas
(24) Artikel 6.1 f - Särskilda mål
(25) Biologisk mångfald

(26) (27)
Återupp

tas
(28) Artikel 6.1 g - Särskilda mål
(29) Unga jordbrukare

(30) (31)
Återupp

tas
(32) Artikel 6.1 h - Särskilda mål
(33) Sysselsättning och sammanhållning

(34) (35)
Återupp

tas
(36) Artikel 6.1 i - Särskilda mål
(37) Samhällets krav på livsmedel och hälsa

(38) (39)
Återupp

tas
(40) Artikel 11 - Villkor
(41) Princip och tillämpningsområde

(42) (43)
Återupp

tas
(44) Artikel 12 - Villkor
(45) God jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden

(46) (47)
Återupp

tas
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(48) (49) Artikel 141 - Direktstöd
(50) Interventionstyper

(51)
Återupp

tas inte
(52) (53) Artikel 15 - Direktstöd

(54) Minskning av stöd
(55)

Återupp
tas inte

(56) (57) Artikel 16 - Direktstöd - frikopplat
(58) Minimikrav

(59)
Återupp

tas inte
(60) (61) Artikel 172 - Direktstöd - 

grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
(62) Allmänna regler

(63)
Återupp

tas inte
(64) (65) Artikel 18 - Direktstöd - grundläggande 

inkomststöd för hållbarhet
(66) Stödbelopp per hektar

(67)
Återupp

tas inte

(68) DELAD BEFOGENHET MELLAN AGRI 
OCH ENVI

(69) EXKLUSIV BEFOGENHET FÖR AGRI (70)

(71) (72) Artikel 26 - Direktstöd
(73) Kompletterande 
omfördelningsinkomststöd för hållbarhet

(74)
Återup

ptas inte
(75) Artikel 28 - Direktstöd 
(76) System för klimatet och miljön

(77) (78)
Återup

ptas
(79) (80) Artikel 29 - kopplat direktstöd

(81) Allmänna regler
(82)

Återup
ptas inte

(83) Artikel 42 c – Sektorsstöd: Frukt och 
grönsaker
(84) Mål inom sektorn för frukt och 
grönsaker - forskning och utveckling

(85) (86)
Återup

ptas

(87) Artikel 42 d - Sektorsstöd Frukt och 
grönsaker
(88) Mål inom sektorn för frukt och 
grönsaker - produktionsmetoder

(89) (90)
Återup

ptas

(91) Artikel 42 e - Sektorsstöd: Frukt och 
grönsaker
(92) Mål inom sektorn för frukt och 
grönsaker - Klimatförändringar

(93) (94)
Återup

ptas

(95) Artikel 42 h - Sektorsstöd: Frukt och 
grönsaker
(96) Mål inom sektorn för frukt och 
grönsaker - konsumtion

(97) (98)
Återup

ptas

1 Ändringsförslag 1817 om artikel 14 och ändringsförslag 2472 (om inrättande av artikel 28a – system för att 
öka konkurrenskraften) antogs korrekt. Kommentaren i omröstningslistan (AM 2472 ”Utgår om 1974 del 2 
förkastas”) var felaktig och skulle ha strukits. På grund av tidsbrist och det enorma antalet ändringsförslag har 
endast ordförandens omröstningslista korrigerats. 
2 Endast för diskussion i paketet med de andra artiklarna om direktstöd – ingen majoritet för att återuppta 
denna artikel.
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(99) Artikel 43 – Sektorsstöd: Frukt och 
grönsaker
(100) Interventionstyper inom sektorn för 
frukt och grönsaker

(101) (102)
Återup

ptas

(103) Artikel 51 - Sektorsstöd: Vin
(104) Mål inom vinsektorn

(105) (106)
Återup

ptas
(107) Artikel 54.4 – Sektorsstöd: Vin
(108) Särskilda regler om ekonomiskt stöd 
från unionen till vinsektorn

(109) (110)
Återup

ptas
(111) Artikel 55 e - Sektorsstöd: Humle
(112) Mål och interventionstyper inom 
humlesektorn - produktionsmetoder

(113) (114)
Återup

ptas
(115) Artikel 55 f – Sektorsstöd: Humle
(116) Mål och interventionstyper inom 
humlesektorn - klimatförändringar

(117) (118)
Återup

ptas
(119) Artikel 56 c - Sektorsstöd: Oliver
(120) Mål inom sektorn för olivolja och 
bordsoliver - Miljöpåverkan och klimat

(121) (122)
Återup

ptas
(123) Artikel 56 d - Sektorsstöd: Oliver
(124) Mål inom sektorn för olivolja och 
bordsoliver - Kvalitet

(125) (126)
Återup

ptas
(127) Artikel 59 d - Sektorsstöd: Övriga 
sektorer
(128) Mål inom andra sektorer - 
Produktionsmetoder

(129) (130)
Återup

ptas

(131) Artikel 59 e - Sektorsstöd: Övriga 
sektorer
(132) Mål inom andra sektorer - 
Klimatförändringar

(133)

(134) Öppna

(135) Artikel 60 - Sektorsstöd: Övriga 
sektorer
(136) Interventionstyper

(137) (138)
Återup

ptas

(139) DELAD BEFOGENHET MELLAN AGRI 
OCH ENVI

(140) EXKLUSIV BEFOGENHET FÖR AGRI (141)

(142) Artikel 64 - Landsbygdsutveckling
(143) Interventionstyper för 
landsbygdsutveckling

(144) (145)
Återu

pptas
(146) Artikel 65 - Landsbygdsutveckling
(147) Miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden

(148) (149)
Återu

pptas
(150) Artikel 66 – Landsbygdsutveckling
(151) Naturliga eller andra områdesspecifika 
begränsningar

(152) (153)
Återu

pptas
(154) Artikel 67 - Landsbygdsutveckling
(155) Områdesspecifika nackdelar på grund 
av vissa obligatoriska krav

(156) (157)
Återu

pptas
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(158) (159) Artikel 70 - Landsbygdsutveckling 
(160) Riskhantering

(161)
Öppn

a
(162) Artikel 71.8 - Landsbygdsutveckling
(163) Samarbete - begränsning av stödet

(164) (165)
Återu

pptas
(166) (167) Artikel 86 - Finansiella bestämmelser

(168) Lägsta och högsta nivå på finansiella 
anslag - utöver artikel 86.2

(169)
Återu

pptas
(170) Artikel 86.2 - Finansiella bestämmelser
(171) Lägsta och högsta nivå på finansiella 
anslag - Ejflu:s minimibidrag till de strategiska 
planerna

(172) (173)
Återu

pptas

(174) Artikel 87 - Finansiella bestämmelser
(175) Spårning av klimatutgifter

(176) (177)
Återu

pptas
(178) (179) Artikel 903 - Finansiella bestämmelser

(180) Flexibilitet mellan anslag för direktstöd 
och Ejflu-anslag

(181)
Återu

pptas
(182) Artikel 92 - Strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken
(183) Högre ambition vad gäller miljö- och 
klimatmål

(184) (185)
Återu

pptas

(186) Artikel 97.2 a - Strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken
(187) Interventionsstrategi - översikt över 
miljö- och klimatarkitekturen 

(188) (189)
Återu

pptas

(190) Artikel 97.2 b - Strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken
(191) Interventionsstrategi - förklaring om 
miljö- och klimatarkitekturen

(192) (193)
Återu

pptas

(194) (195) Artikel 106 - Strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
(196) Godkännande av den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken

(197)
Öppn

a

(198) (199) Artikel 111.4 a - Samordning och 
styrning
(200) Övervakningskommittén - yttrande över 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken

(201)
Återu

pptas

(202) Artikel 123 - Övervakning, rapportering 
och utvärdering 
(203) Prestationsbonus

(204) (205)
Återu

pptas

(206) DELAD BEFOGENHET MELLAN AGRI 
OCH ENVI

(207) EXKLUSIV BEFOGENHET FÖR AGRI (208)

3 Ursprungligen inte inkluderad, förklarades öppen med stöd av en majoritet av grupperna.
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(209) Artikel 124 - Övervakning, rapportering 
och utvärdering
(210) Tilldelning av prestationsbonus

(211) (212)
Återu

pptas
(213) BILAGA I
(214) INDIKATORER FÖR EFFEKT, RESULTAT 
OCH OUTPUT I ENLIGHET MED ARTIKEL 7

(215) (216)
Återu

pptas
(217) BILAGA II
(218) INTERNT STÖD INOM RAMEN FÖR WTO 
I ENLIGHET MED ARTIKEL 10

(219) (220)
Återu

pptas
(221) BILAGA III
(222) REGLER OM VILLKOR I ENLIGHET MED 
ARTIKEL 11

(223) (224)
Återu

pptas
(225) (226) BILAGA IXaa (ny)4

(227) STÖDBELOPP FÖR VISSA 
INTERVENTIONSTYPER FÖR 
LANDSBYGDSUTVECKLING

(228)
Återu

pptas

(229) BILAGA XI
(230) EU-LAGSTIFTNING OM MILJÖ OCH 
KLIMAT
(231) MÅL SOM MEDLEMSSTATERNAS 
STRATEGISKA PLANER INOM DEN 
GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN BÖR
(232) BIDRA TILL I ENLIGHET MED 
ARTIKLARNA 96, 97 OCH 103

(233)

(234)
Återu

pptas

(235) BILAGA XII
(236) RAPPORTERING BASERAD PÅ EN 
GRUNDLÄGGANDE UPPSÄTTNING AV 
INDIKATORER ENLIGT ARTIKEL 128
(237) ARTIKEL 128

(238)
(239)

Återu
pptas

4 Ursprungligen inte inkluderad, förklarades öppen med stöd av en majoritet av grupperna.
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Övergripande förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken

COM(2018) 393 final - SWD(2018) 301 final - SEC(2018) 305 final

2018/0217 (COD)

Skuggföredragandena sammanträdde den 26 november 2019 och fattade följande beslut:

(240) Frågeställning (241) Artiklar 
(242) Styrning 
(243) Förvaltningsmyndighet, samordningsorgan, 
utbetalande organ, certifieringsorgan

(244) 7a, 8, 9, 10/10a och 11 

(245) Prestationsram 
(246) Indikatorer, handlingsplaner och sanktioner

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 och 53
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FÖRORDNINGEN OM EN SAMLAD MARKNADSORDNING

COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD)

Utkast till förteckning över punkter som ska öppnas på nytt

Skuggföredragandena sammanträdde den 26 november 2019 och fattade följande beslut 
(kolumnen ”beslut”):

Förordning nr 1308/2013
Artikel 68
Artikel 75
Artikel 93
Artikel 94
Artikel 99.3
Artikel 105
Artikel 153.1 b
Artikel 157
Artikel 164
Artikel 164.4
Artikel 166a (ny)
Artikel 172 a
Artikel 172 b
Ny artikel 206 a (genom skriftligt förfarande)
Artikel 219b (ny)
Artikel 220.1
Artikel 222b (ny)
Artikel 223 (endast för marknader som härrör från råvaror)
Bilaga I -
Bilaga VII, ny del 1a

Förordning 1151/2012
Artikel 5.1
Artikel 5.2
Artikel 13 a
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BILAGA II

Dolors Montserrat
Ordförande
Utskottet för framställningar
ASP 10E101
Bryssel

Referens: IPOL-COM-AGRI D(2019) 

Ärende: Yttrande över framställning nr 1124/2018 om honungsbins välbefinnande

Bästa Dolors Montserrat,

Tack för ditt brev av den 30 september 2019 där du vidarebefordrade framställning 
nr 1124/2018 till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling för yttrande.

Enligt framställarna är det inte bara jordbrukets kemikalier som utgör ett hot mot 
honungsbina, utan även avsaknaden av fokus på deras välbefinnande. De anser att den 
nuvarande EU-lagstiftningen inte garanterar binas grundläggande näringsbehov eller skydd, 
såsom är fallet med andra husdjur. De betonar att biodlarna framför allt bör förse bin med 
tillräckligt med mat, eftersom undernärda bin är mer benägna att utveckla sjukdomar och 
drabbas av ökad dödlighet. Framställarna anser att det är nödvändigt att införa begreppet 
honungsbins välbefinnande och att koppla samman ekonomiskt stöd till biodlare med skydd 
av bin. 

I sitt svar till PETI-utskottet om denna framställning påpekade kommissionen att det är upp 
till medlemsstaterna att besluta om de ska lagstifta om binas välbefinnande på nationell nivå, 
eftersom det inte finns någon sådan EU-lagstiftning. EU:s åtgärder med anknytning till 
biodling är i stället inriktade på stödåtgärder för biodlingssektorn och på främjande av 
bevarande och förvaltning av bin, som är avgörande för att säkerställa jordbrukets hållbarhet. 
Kommissionen konstaterade att den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken erbjuder 
ett antal verktyg som medlemsstaterna kan använda för att stödja biodlingssektorn och skapa 
en gynnsammare miljö för bin. Ett sådant verktyg är medlemsstaternas nationella 
biodlingsprogram. Direktstödet till jordbrukare genom miljöåtgärderna inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bidrar dessutom till biodlingens hållbarhet. 
Med hänvisning till sitt förslag till en gemensam jordbrukspolitik efter 2020 påpekade 
kommissionen att biodlingsprogrammen kommer att utformas som en sektorsspecifik insats 
som uttryckligen rör eller flera specifika mål för den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt 
de som rör miljö och klimat. Biodlingsprogrammen kommer att ingå i de strategiska planer 
som medlemsstaterna ska utarbeta. Sammanfattningsvis förklarade kommissionen att den inte 
avser att ta några andra initiativ i fråga om välbefinnandet för honungsbin, och att sådana 
bestämmelser därför kan behandlas på nationell nivå.

AGRI-samordnarna tog del av framställningen i fråga vid sitt sammanträde den 4 december 
2019. 
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AGRI-utskottet har upprepade gånger uttryckt sitt intresse för honungsbins hälsa och 
utmaningarna för biodlingssektorn i EU. På grundval av AGRI-utskottets initiativbetänkanden 
har Europaparlamentet under senare år antagit en resolution av den 15 november 2011 om 
honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn5 och en resolution av den 
1 mars 2018 om framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU6.

I den senare resolutionen av den 1 mars 2018 behandlades ett antal begäranden till 
kommissionen, nämligen

 att säkerställa att biodlingen ges en framträdande plats i kommande jordbrukspolitiska 
förslag,

 att stödja EU:s biodlingssektor genom starka politiska verktyg och lämpliga 
finansieringsåtgärder, att öka EU:s finansiering med 50 % till nationella 
biodlingsprogram och till ett nytt stödsystem för biodlare i den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020 i syfte att ge tillräcklig vikt åt bins miljöfunktion som 
pollinerande insekter,

 att se till att stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken beaktar metoder som 
gynnar bin,, till exempel genom upprättande av arealer med ekologiskt fokus

 att ta fram metoder som minimerar dödligheten bland pollinatörer,
 att ändra honungsdirektivet för att ge tydliga definitioner och införa strängare regler 

för märkning av honung och andra biodlingsprodukter,
 att främja harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om ekologisk 

honungsproduktion.

Dessutom betonades i punkt 18 i resolutionen vikten av biologisk mångfald för bins hälsa och 
välbefinnande. Parlamentet påminde om att biodlingsområden är en viss typ av areal med 
ekologiskt fokus inom ramen för miljöanpassningen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Parlamentet uppmanade dessutom kommissionen, förädlare av utsäde och jordbrukare att 
främja kvalitetssystem för växtförädling med hög och bevisad honungs- eller pollenbärande 
förmåga i urvalskriterierna, och att prioritera en maximal biologisk mångfald hos lokalt 
anpassade och lokalt hämtade arter och sorter. Det är intressant att notera att kommissionen 
och medlemsstaterna i punkt 23 uppmanades att sätta in åtgärder för att höja det rättsliga 
skyddet och det ekonomiska stödet för lokala ekotyper och populationer av honungsbin i hela 
EU, inklusive införande av juridiskt skyddade bevarandeområden för lokalt endemiska 
honungsbin.

Resolutionen omfattade även följande punkt 28 för att hantera frågan om invasiva främmande 
arter och andra hot:
Europaparlamentet noterar att ett friskt bi bättre klarar parasitangrepp, sjukdomar och 
rovdjursangrepp. Parlamentet inser att några invasiva främmande arter som t.ex. Varroa 
destructor, den lilla kupskalbaggen (Aethina tumida), sammetsgetingen (en art som är extremt 
aggressiv mot andra insekter) och amerikansk yngelröta samt vissa patogener som t.ex. 
nosematos hos bin är stora orsaker till dödlighet hos bin och orsakar allvarlig ekonomisk 
skada för biodlare. Parlamentet uttrycker på nytt sitt stöd för det pilotprojekt om uppfödnings- 
och urvalsprogrammet för forskning om motståndskraft mot varroasjuka som parlamentet 
tagit initiativet till. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
EU-omfattande tillämpad forskning genom effektiva uppfödningsprogram som tar fram 

5 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P7-TA-2011-493
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_SV.html?redirect
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biarter som är motståndskraftiga mot invasiva arter och sjukdomar och som har 
beteendeegenskapen varroakänslig hygien (VSH). Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
utföra årliga tester av kvalstrets motstånd mot de olika verksamma ämnen som används i vissa 
veterinärmedicinska läkemedel, mot bakgrund av risken för att vissa invasiva främmande 
arter, som Varroa destructor, kan utveckla motståndskraft mot dessa veterinärmedicinska 
läkemedel. Parlamentet anser att den obligatoriska bekämpningen av varroasjuka på EU-nivå 
bör fortsätta. 

I sitt uppföljningsdokument som svar på parlamentets resolution drog kommissionen 
slutsatsen att den delar många av de idéer som uttrycktes i resolutionen, vilket är skälet till att 
den i de flesta fall redan har vidtagit åtgärder med avseende på de specifika kraven, och 
påpekade att resolutionen tydligt visade det politiska stödet för att säkerställa framtida stöd till 
biodlingssektorn.

Det lagstiftningspaket som kommissionen lade fram 2018 för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020 innehåller ett avsnitt om biodlingssektorn i förslaget till 
förordning om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I skäl 35 
i kommissionens förslag anges att biodling bör stå kvar bland de sektorer som omfattas av de 
breda interventionstyper som ska fastställas på unionsnivå, medan det i skäl 36 anges att 
biodling planeras vara en av de två sektorer där det ekonomiska stödet från unionen även 
fortsättningsvis bör beviljas. Detta är ”för att inte undergräva uppnåendet av de ytterligare mål 
som specifikt gäller för dessa interventionstyper”.

Det betänkande som antogs i AGRI-utskottet den 2 april 20197 om förslaget till 
förordning om strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller ett stort 
antal ändringsförslag som syftar till att förbättra stödet till biodlingssektorn, inklusive bins 
hälsa. Följande finns med bland de typer av interventioner som berörs av de ändringar som 
antagits av AGRI-utskottet (ändringar föreslagna av AGRI till kommissionens text är 
markerade med fetstil nedan):

 tekniskt bistånd till biodlare och biodlarorganisationer, inbegripet främjande av god 
praxis, information och publicitet samt grundutbildning och fortbildning 
(ändringsförslag 313),

 inrättande och/eller vidareutveckling av nationella bihälsonätverk 
(ändringsförslag 315),

 åtgärder till stöd för nationella, regionala eller lokala laboratorier som utför analyser 
av biodlingsprodukter, förluster av bin eller produktivitetsminskning samt ämnen 
som kan vara giftiga för bin (ändringsförslag 316),

 åtgärder för att bevara eller öka det befintliga antalet bipopulationer 
(ändringsförslag 317),

 åtgärder för att öka den genetiska mångfalden (ändringsförslag 327),
 Åtgärder för att stödja unga eller nya biodlare (ändring 328),

Dessutom syftar ändringsförslag 329 till att öka unionens ekonomiska stöd till insatser inom 
biodlingssektorn till högst 75 % av utgifterna (det maxbelopp som anges i kommissionens 
förslag är 50 %).

7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_SV.html?redirect 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_SV.html?redirect
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Det bör dock betonas att AGRI-utskottets betänkande inte återger parlamentets officiella 
ståndpunkt, eftersom betänkandet antogs under den föregående valperioden och därför 
diskuteras i det nyvalda utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling innan det läggs 
fram för antagande av kammaren.

Den 21 oktober 2019 antog parlamentet en resolution om bedömning av växtskyddsmedlens 
inverkan på bin. I denna resolution motsatte sig parlamentet antagandet av utkastet till 
kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 och uppmanade 
kommissionen att lägga fram en ny förordning som beaktar de senaste vetenskapliga och 
tekniska rönen i denna fråga, inbegripet risken för kronisk toxicitet för bin samt 
bekämpningsmedlens inverkan på andra pollinatörer8.

AGRI-samordnarna kommer genom hela lagstiftningsförfarandet om den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020 att ta hänsyn till framställarnas begäranden i fråga bihälsa och 
problem kopplade till honungsbinas välbefinnande till följd av skadliga metoder, eftersom de 
är medvetna om biodlingssektorns avgörande roll när det gäller att bevara den biologiska 
mångfalden och livsmedelsproduktionen i unionen. 

Med vänlig hälsning,

Norbert LINS

8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_SV.pdf
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BILAGA III
Dolors Montserrat
Ordförande
Utskottet för framställningar
ASP 10E101
Bryssel

Referens: IPOL-COM-AGRI D(2019) 

Ärende: Framställning nr 0315/2019, om att upphäva artikel 17 i förordning 
(EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

Bästa Dolors Montserrat,

Utskottet för framställningar vidarebefordrade genom en skrivelse av den 23 oktober 2019 
framställningen till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling för yttrande.

Framställaren uppmärksammar de restriktioner som föreslagits av Europaparlamentet för att 
hindra producenter av vegetariska livsmedel och veganlivsmedel från att använda den 
terminologi som vanligen används för att beskriva kött. Framställaren påpekar att det inte har 
bevisats att det råder förvirring bland konsumenterna kring namngivning av dessa produkter 
inom Europeiska unionen, och motsätter sig starkt att så är fallet. Framställaren anser att de 
föreslagna begränsningarna är uppenbart kränkande för vegetariska 
konsumenter/vegankonsumenter och utgör ett hinder för de personer som försöker öka intaget 
av vegetabiliska produkter.

AGRI-utskottets samordnare tog del av den aktuella framställningen vid sitt sammanträde den 
4 december 2019.

De begränsningar som framställaren hänvisar till har föreslagits av 
Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) i dess 
betänkande om kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning) och om ändring av ett antal andra förordningar. Betänkandet, som 
antogs i AGRI-utskottet den 1 april 2019, ingick i de tre betänkanden som antagits av AGRI 
i samband med det lagstiftningspaket som kommissionen lagt fram om den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. 

Syftet med den aktuella ändringen (ändringsförslag 165 i betänkandet) är att begränsa 
användningen av de beteckningar som används för köttprodukter och köttberedningar enligt 
artikel 17 i förordning (EU) nr 1169/2011 endast till produkter som innehåller kött. Jag skulle 
vilja påpeka att föredraganden som föreslog ändringen i fråga (Eric Andrieu S&D/FR), gjorde 
detta i syfte att skydda de beteckningar och namn som används för köttprodukter, och att han 
vidare ansåg att detta innebär en möjlighet för vegetariska märken och/eller veganmärken att 
fastställa sin egen terminologi på marknaden.

Jag vill också passa på att hänvisa till det avgörande som meddelades av Europeiska unionens 
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domstol den 14 juni 2017 i mål C-422/16 (”TofuTown”), som bekräftade den restriktiva 
tolkningen av de relevanta bestämmelserna i förordningen om en samlad marknadsordning. 
Domstolen slog fast att mejeritermer endast får användas i unionen för saluföring av 
mjölkprodukter om definitionen av mjölk överensstämmer med kraven i punkt 1 – del III 
i bilaga VII till förordningen om en samlad marknadsordning. Bland annat angavs att med 
mjölk avses uteslutande det normala juversekret som erhålls vid en eller flera mjölkningar. 
Den grundläggande principen är att mjölkbeteckningar endast får användas för animaliska 
produkter och att de inte får användas för någon annan produkt, även om dessa termer 
klargörs genom användning av beskrivande uttryck som anger den berörda produktens 
vegetabiliska ursprung, såvida inte produkten förtecknas på det relevanta språket i bilaga 1 till 
kommissionens beslut 2010/791/EU. Domstolen drog även slutsatsen att en sådan tolkning av 
den relevanta lagstiftningen inte strider mot proportionalitetsprincipen eller principen om 
likabehandling.

Det bör dock understrykas att AGRI-rapporten av den 1 april 2019, inklusive den aktuella 
ändringen, inte utgör parlamentets officiella ståndpunkt, eftersom betänkandet antogs under 
den föregående valperioden och därför diskuteras i det nyvalda utskottet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling innan det läggs fram för antagande av kammaren. Den text som 
kommer att antas i kammaren kommer att utgöra parlamentets ståndpunkt vid första 
behandlingen. 

AGRI-utskottet kommer med säkerhet att beakta de farhågor som framförs av framställaren 
under nästa steg i lagstiftningsprocessen.

Med vänlig hälsning,

Norbert LINS
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BILAGA I
8.1. Förteckning över nyligen inkomna begäranden från utskotten om initiativbetänkanden 

8.2. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Förberedande insatser 
för att höja den långsiktiga ambitionsnivån Lägesrapport om EU:s klimatåtgärder, 
2019
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

8.3. Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar 
i Världshandelsorganisationens allmänna råd
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om 
en ändring av Internationella sockeravtalet 1992
COM(2019) 595 final

8.5. Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om 
öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och 
industriprodukter
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om 
befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och 
industriprodukter
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Rådets beslut (EU) 2019/... fattat i samförstånd med den valda ordföranden för 
kommissionen om antagande av förteckningen över övriga personer som rådet föreslår 
till ledamöter av kommissionen och om upphävande och ersättande av beslut 
(EU) 2019/1393
12763/19

8.8. Rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar 
i det styrande organet för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk vad gäller vissa förslag som lagts fram för antagande vid dess 
åttonde möte 
13057/19 LIMITE9

8.9. Rådets beslut (EU) 2019/... av den... om den ståndpunkt som ska intas på unionens 
vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd beträffande antagandet av 
ett beslut om översyn av överenskommelsen om förvaltningen av tullkvoter för 
jordbruksprodukter (överenskommelsen om tullkvoter)
13662/19

8.10. Regionkommittén - Yttrande om Bättre kommunikation om sammanhållningspolitiken

COTER-VI/053

9 Dokumentet kan konsulteras på AGRI:s sekretariat efter tidsbokning.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0396
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0563
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0595
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0596
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0599
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12763
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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8.11. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - bidrag till kommissionens 
arbetsprogram 2020 

8.12. Yttrande från nationellt parlament om utvärderingen av handelsnormer (förordning 
nr 1308/2013)

- Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Förslag om husdjur

8.14. 8.14. Ayuntamiento de la Frontera – Förslag om Förenta staternas hot om tullar på 
andalusiska produkter

5 december 2019 kl. 10.30–13.00

Gemensamt sammanträde mellan AGRI-, PETI- och ENVI-utskotten

11. Offentlig utfrågning om en ny inventering av vargpopulationen i EU

Följande yttrade sig: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández 
(Ecologistas en Acción), Stanislav Bergant (Organic Farmers Association och 50 andra 
icke-statliga organisationer), Stanilav Bergant (Organic Farmers Association, Slovenien), 
Luigi Boitani (IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe), Geneviève Carbone 
(forskare i etnozoologi och etologi), Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, 
Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, 
Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani (GD ENV), Arie Trouwborst 
(Tilburg University), Ilpo Kojola (Natural Resources Institute, Finland), Martin Häusling, 
Jérémy Decerle, Pietro Fiocchi, Herbert Dorfmann, Daniel Buda, Loránt Vincze, 
Alexander Bernhuber, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Martin Buschmann, Asger Christensen, 
Saskia Duives-Cahusac (Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland), Norbert Lins, 
John Linnell (Institute for Nature Research, Norge), Michèle Boudoin (COPA-COGECA), 
Jacques Blanc (Regionkommittén), Irène Tolleret, Bronis Ropė

12. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

13. Kommande sammanträden

• 6 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

• 22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

• 23 januari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 13.07.

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
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