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FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– Kommissionen har förelagt en rapport för Europaparlamentet och rådet om 

marknadssituationens utveckling inom mejerisektorn och genomförandet av 

bestämmelserna i ”mjölkpaketet” (COM(2014)0354) (nedan kallad rapporten).  

– Hänsyn tas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter 

och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) 

nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20071, särskilt artikel 225 b. 

– I december 2014 lade kommissionen fram en rapport om utsikterna för EU:s 

jordbruksmarknader och inkomster 2014–2024.  

1. Europaparlamentet påpekar att rapporten offentliggjordes innan det ryska embargot 

infördes och att den därmed inte på ett korrekt sätt speglar situationen i mjölksektorn. 

2. Europaparlamentet betonar att mjölkproducenternas största utmaning är prisvolatiliteten.  

3. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att det nyligen införda ryska embargot mot 

jordbruksprodukter på ett dramatiskt sätt har visat att regelverket för att hantera perioder 

med extrem marknadsvolatilitet måste stärkas. 

4. Europaparlamentet noterar att prisutvecklingen inte tycks vara homogen i samtliga 

medlemsstater och att den faktiska utvecklingen av mjölkpriserna och dess orsaker skulle 

ha kunnat betonas kraftigare i rapporten. 

5. För att undvika ytterligare marknadsinstabilitet förespråkar Europaparlamentet att tidigare 

fattade beslut om mjölkkvoter ska ligga fast och att systemet med mjölkkvoter inte ska 

justeras under det sista året som systemet är i kraft.  

6. Europaparlamentet påminner om att förordning (EU) nr 1308/2013 föreskriver att ”[f]ör 

att säkerställa livskraftig utveckling av produktionen och därigenom säkerställa 

mjölkproducenterna en skälig levnadsstandard bör deras förhandlingsposition i 

förhållande till bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör leda till en rättvisare fördelning 

av mervärde i leveranskedjan”.  

7. Europaparlamentet beklagar att det inte framgår av rapporten huruvida kommissionen är 

nöjd med genomförandet av det nya regleringsinstrumentet, och att kommissionen inte 

anger hur många nya producentorganisationer, deltagande medlemsstater eller kollektiva 

förhandlingar man förväntar sig. Parlamentet noterar att det inte heller framgår vilken 

effekt de nya instrumenten har på mjölkpriserna. Parlamentet efterlyser i detta 

sammanhang en detaljerad förteckning över effekterna på mjölkpriserna och aktuella 

uppgifter om deltagande producentorganisationer. 
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i slutet av 2015 göra en bedömning 

för varje medlemsstat av hur kollektivavtal påverkar produktionen och priserna. 

9. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att fastställa tydliga mål när det gäller 

producentorganisationer, avtal och kollektiva förhandlingar.  

10. Europaparlamentet betonar att det utan en tydlig översyn av producent- och 

branschorganisationernas roll och det nya regleringsinstrumentets förväntade påverkan på 

mjölkpriserna inte är möjligt att anpassa mjölkpaketet. 

11. Europaparlamentet är positivt inställt till att det inrättas ett organ för bevakning av 

mjölkmarknaden, men betonar att det bör finnas ett tydligt verktyg som producenterna kan 

använda för att få information om priser och volymer. Parlamentet anser att organet bör ha 

i uppgift att hjälpa kommissionen att analysera mjölkmarknaden i denna nya kontext, att 

tillhandahålla aktuellare marknadsuppgifter och information om marknadsutvecklingen 

samt att belysa eventuella risker för marknadsobalanser så att kommissionen därefter kan 

fatta de nödvändiga besluten. 

12. Europaparlamentet betonar att detta organ bör utnyttjas effektivare genom att man 

fastställer krisnivåer som är i linje med indikatorer som slagits fast för hela EU, vilket 

skulle göra det möjligt att använda instrument för förebyggande och tidig varning. 

13. Europaparlamentet noterar att enligt kommissionen har ”[m]edlemsstaterna [...] inte 

rapporterat om några betydande effekter av mjölkpaketet för mjölksektorn i missgynnade 

regioner, vilket framför allt beror på att bestämmelserna har genomförts alldeles nyligen”. 

Kommissionen menar dessutom att ”situationen och utvecklingen [...] är tämligen 

heterogen och skulle kräva en målinriktad strategi”. 

14. Europaparlamentet förespråkar att det stöd som är kopplat till mjölkproduktion och stöd 

som avser mjölkproduktion i missgynnade regioner bör utvecklas och bibehållas inom 

ramen för en långsiktig strategisk strategi. 

15. Europaparlamentet förespråkar att regelverket för mindre gynnade områden ska stärkas.  

16. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av marknadssituationen och instrumentens 

effektivitet bör utvärderas efter det att systemet med mjölkkvoter har upphört att gälla. 

Inom två år efter kvotsystemets upphörande, dvs. 2017, bör en uppföljningsrapport finnas 

tillgänglig.  
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