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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 

ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

A. Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett av de bäst integrerade politikområdena i 

EU, och den har med framgång uppfyllt sina ursprungliga mål att öka 

livsmedelsförsörjningen genom att stödja EU:s lantbrukare och tillgodose allmänhetens 

behov i fråga om livsmedelssäkerhet och livsmedelstrygghet samt kvalitet och 

hållbarhet. Nya utmaningar är att vänta, särskilt med koppling till klimatförändringar 

och förlust av biologisk mångfald. Det är viktigt att den gemensamma 

jordbrukspolitiken är anpassad till Parisavtalet och andra internationella avtal som 

skyddar klimatet och miljön. 

B. Det är viktigt att garantera stöd till riktiga lantbrukare och samtidigt fortsätta att stödja 

de mottagare som har diversifierade produktionsflöden och inkomster (efter årtionden 

av politiska signaler som rekommenderat dem att göra just så), och att prioritera små 

jordbruksföretag och belöna dem för de många kollektiva nyttigheter som de ger 

samhället, samtidigt som man säkerställer en rättvis fördelning av stödet mellan 

jordbruksföretag av olika storlekar. Det är viktigt att stärka regionernas ekonomi och 

stödja moderniserat, hållbart och i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende 

resultatinriktat jordbruk i EU, för att främja olika jordbrukssystem, framför allt 

familjejordbruk. Det är viktigt att trygga jordbruksproduktionen i hela EU, inbegripet 

områden med naturliga begränsningar, och säkerställa en skälig levnadsstandard i alla 

regioner och medlemsstater.  

C. Det finns en klyfta mellan inkomsterna i jordbrukssektorn och inkomsterna i andra 

sektorer av ekonomin, och dessutom är jordbruksinkomsterna mycket instabila. Det 

finns en risk för att mark överges i områden med naturliga begränsningar. Det bör 

investeras tillräckligt i omstrukturering av jordbruksföretagen, modernisering, 

innovation, diversifiering samt användning av nya tekniker. 

D. Enligt revisionsrättens informationsdokument från mars 2018 om framtiden för den 

gemensamma jordbrukspolitiken gick det år 2010 100 driftsledare inom jordbruket över 

55 år på 14 driftsledare under 35 år, en siffra som sjönk till 10,8 driftsledare år 2013. 

Genomsnittsåldern för EU:s lantbrukare ökade från 49,2 år till 51,4 år under perioden 

2004 till 2013. Det är oftast de minsta jordbruken som drivs av äldre lantbrukare. 

E. Mot bakgrund av den alltför tunga administrativa bördan för kontroll- och 

granskningssystemet och överlappningarna mellan den första och den andra pelaren är 

det viktigt att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken, minska den totala 

administrativa bördan, se till att man får bättre valuta för pengarna och skapa större 

öppenhet utan att man för den skull äventyrar dess ambitiösa politiska mål. Minskad 

byråkrati bör leda till bättre resultat med miljöåtgärderna och effektivare hjälp till alla 

jordbrukare med att anpassa jordbrukssystemen till miljö- och klimatutmaningarna. 

F. I enlighet med kommissionens meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk 

kommer den framtida gemensamma jordbrukspolitiken att fastställa politikens 

grundparametrar, och medlemsstaterna, på nationell eller regional nivå, kommer att 

behöva ta större ansvar för hur dessa mål uppfylls, för att upprätthålla lika villkor, 
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undvika marknadssnedvridningar och uppfylla de mål som fastställs på EU-nivå. Den 

nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara 

resultatorienterad med avseende på resurseffektivitet, miljövård och klimatåtgärder. 

1. Europaparlamentet framhåller att den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta att 

vara ett gemensamt EU-politikområde, som endast kan uppfylla sina mål om tillräckliga 

medel tillhandahålls. Parlamentet begär därför att budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken minst bibehålls på dagens nivå för EU-27 i fasta priser i nästa 

fleråriga budgetram efter 2020 för att uppnå målen i en reviderad och effektiv 

gemensam jordbrukspolitik. 

2. Europaparlamentet understryker att den gemensamma jordbrukspolitiken bör stödja 

jordbrukets hållbara utveckling, vilket är nödvändigt för att tillhandahålla säkra 

livsmedel, arbetstillfällen och tillväxt i landsbygdsområden, liksom en hållbar 

förvaltning av naturresurser. Parlamentet konstaterar att effektiva revisions- och 

kontrollstrategier måste följas för att säkerställa att en eventuell ”ny 

genomförandemodell” inom ramen för den reformerade gemensamma 

jordbrukspolitiken uppfyller miljömässiga och sociala kriterier så att fullständig 

hållbarhet nås för sektorn senast 2030. 

3. Europaparlamentet välkomnar avsikten att förenkla och modernisera den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att ekonomisk 

kontroll, prestandakontroll och revisioner utförs till samma höga standard med ständiga 

förbättringar i alla medlemsstater, samtidigt som subsidiaritets- och 

flexibilitetsprinciperna respekteras fullt ut. Parlamentet betonar att medlemsstaterna 

måste få tillräckliga befogenheter att besluta om innehåll, övervakning, kontroll och 

påföljder med avseende på de stödordningar som gäller på deras territorier, men ingen 

förenkling och modernisering av den gemensamma jordbrukspolitiken får leda till att 

man sänker EU:s ambitionsnivå, och inte heller till att man sektorsindelar EU:s politik 

och program eller ersätter bidrag med finansieringsinstrument. 

4. Europaparlamentet insisterar på en resultatbaserad strategi för stödet, och föreslår därför 

att följande punkter läggs till som indikatorer: 

– bibehållande och skapande av arbetstillfällen i sektorn, 

– bevarande av små och medelstora jordbruksföretag, 

– hälsa och biologisk mångfald för mark/arter och taxarikedom, 

– skydd och skapande av matjord och marktäckning mot erosion, 

– minskade förluster av näringsämnen och förbättrad vattenkvalitet, 

– biologisk mångfald, inbegripet rikhaltighet och genomsnittlig förekomst av 

fågelarter/vilda pollengivare/insekter, 

– minskat beroende av bekämpningsmedelsanvändning samt spridning av integrerat 

växtskydd (IPM)1. 

5. Europaparlamentet motsätter sig all åternationalisering och all nationell 

samfinansiering. Parlamentet betonar att det behövs en rättvis fördelning av direktstöd 

mellan medlemsstaterna, med beaktande av tillförlitliga socioekonomiska index och 

                                                 
1 I enlighet med direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel och artikel 67 i 

förordning (EG) nr 1107/2009. 
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produktionskostnader, i syfte att minska klyftorna mellan EU:s olika regioner i  nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet påminner om att det är viktigt att säkerställa lika 

konkurrensvillkor för alla jordbrukare i EU, med hänsyn till sårbarheten och de 

särskilda omständigheterna för småskaliga ekonomier. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang behovet av att reformera reserven för kriser inom jordbrukssektorn, öka 

finansieringen i linje med reaktionerna på de återkommande kriserna i känsliga sektorer, 

skapa nya instrument som kan begränsa prisvolatiliteten och öka finansieringen av det 

särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och 

ökaraktär (Posei). 

6. Europaparlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitikens stöd till 

landsbygdsutveckling innebär en möjlighet för alla medlemsstater att stärka sin 

konkurrenskraft, främjar effektiva och hållbara ekonomier och stimulerar utvecklingen 

av landsbygdsområden, där det finns stort behov av åtgärder för att motverka 

avfolkning, arbetslöshet och fattigdom och främja social inkludering. Parlamentet 

betonar därför vikten av att fortsätta med finansieringen av 

landsbygdsutvecklingsåtgärder och att stärka den gemensamma jordbrukspolitikens 

andra pelare. Parlamentet stöder i detta sammanhang principerna för Leader-metoden 

eftersom den främjar innovation, partnerskap och nätverksarbete i landsbygdsområden. 

7. Europaparlamentet anser att ett beslut om en eventuell begränsning av direktstöd, dvs. 

ett ”tak”, inte får överlåtas till de enskilda medlemsstaterna, utan måste fattas på EU-

nivå. 

8. Europaparlamentet förespråkar införande av degressiva utbetalningar för att minska 

stödet till större jordbruksföretag och fokusera på omfördelningsstöd, så att stödet kan 

riktas bättre (t.ex. till små och medelstora jordbruksföretag). 

9. Europaparlamentet understryker att en överenskommelse om att tillämpa en sund 

definition av mervärdet på EU-nivå skulle främja den offentliga debatten och 

beslutsprocessen i fråga om EU:s framtida utgifter. Parlamentet stöder utvecklingen mot 

ökad effektivitet i jordbruket och mervärde på EU-nivå men varnar för alla försök att 

använda en sådan definition för att ifrågasätta relevansen av EU:s politik och program 

på rent kvantitativa grunder eller kortsiktiga ekonomiska överväganden. Parlamentet 

betonar behovet av att stärka en hållbar utveckling och att utveckla landsbygden och 

klimat- och miljöskyddet genom jordbrukspolitiken, genom en resultatbaserad strategi. 

Parlamentet noterar också att man för att uppnå ett tydligt mervärde måste fastställa 

definitioner för resultat och effekter och att kommissionen och medlemsstaterna bör 

enas om relevanta evidensbaserade indikatorer innan de fastställer sina nationella och 

regionala handlingsplaner, som sedan blir föremål för kontroll och resultatutvärdering. 

10. Europaparlamentet efterlyser ökade synergier mellan politik som främjar 

landsbygdsutveckling och politik som stöder integrationen av flyktingar. 

11. I enlighet med principen om budgeteffektivitet efterlyser Europaparlamentet koherens 

och bättre synergier mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s andra 

politikområden och internationella åtaganden, i synnerhet vad gäller energi, 

vattenförsörjning, markanvändning, biologisk mångfald och ekosystem, samt utveckling 

av avlägsna områden och bergstrakter. 
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12. Europaparlamentet efterlyser ökat stöd till familjejordbruk och unga jordbrukare samt 

stöd till sysselsättning inom jordbruket på landsbygden, särskilt för unga jordbrukare. 

13. Europaparlamentet betonar att fokus i framtiden bör ligga på att producera 

högkvalitativa livsmedel, eftersom Europas konkurrensfördel ligger på dessa områden. 

Parlamentet anser att EU:s standarder måste bibehållas och stärkas när så är möjligt. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att ytterligare öka livsmedelsindustrins produktivitet 

och konkurrenskraft, införa ny teknik och effektivisera resursanvändningen för att på så 

sätt stärka EU:s ledande roll i världen. 

14. Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att det finns kvalitetsskillnader mellan 

livsmedelsprodukter av samma märke och i samma förpackningar som saluförs och 

distribueras på den inre marknaden. Parlamentet välkomnar kommissionens incitament 

för att ta itu med frågan om kvalitetsskillnader hos livsmedel på den inre marknaden 

och bland annat utarbeta en gemensam testmetod. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka de 

betydande prissvängningarna för jordbruksprodukter och främja användningen av 

riskhanteringsverktyg, eftersom de bidrar till att skydda jordbrukarnas inkomster. 
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