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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 

resolution som antas: 

– med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21 och den 21:a partskonferensen för FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar (COP21), som ägde rum i Paris den 

30 november–11 december 2015, FN:s mål för hållbar utveckling och konventionen om 

biologisk mångfald, 

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter nr 4/2014 Integrering 

av EU:s vattenpolitikmål i den gemensamma jordbrukspolitiken: delvis en framgång 

och nr 21/2017 Miljöanpassningsstödet: ett mer komplext inkomststödsystem som ännu 

inte är ändamålsenligt i miljöhänseende, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument Agriculture and sustainable water 

management in the EU (jordbruk och hållbar vattenförvaltning i EU) 

(SWD(2017)0153), 

– med beaktande av direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel1 

och kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas 

nationella handlingsplaner och om framstegen med genomförandet av direktiv 

2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel (COM(2017)0587), 

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens informationsdokument om framtidens 

gemensamma jordbrukspolitik, som offentliggjordes den 19 mars 2018, 

– med beaktande av det europeiska medborgarinitiativet ”Förbjud glyfosat och skydda 

människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel”, 

– med beaktande av studien om djurskydd i EU (Animal Welfare in the European Union) 

av den 16 januari 2017, som utförts på uppdrag av dess utskott för framställningar, 

– med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport nr 21/2017 In support to the 

monitoring of the Seventh Environment Action Programme (stöd till övervakningen av 

det sjunde miljöhandlingsprogrammet), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 februari 2018 En ny och 

modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 

2020 (COM(2018)0098), 

– med beaktande av sitt beslut av den 8 februari 2018 om att tillsätta ett särskilt utskott för 

unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel, 

– med beaktande av metastudien Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness 

check assessment (är den gemensamma jordbrukspolitiken ändamålsenlig – en 

                                                 
1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 71. 



 

PE618.229v02-00 4/19 AD\1151983SV.docx 

SV 

evidensbaserad kontroll av ändamålsenligheten)1, 

– med beaktande av den FN-process som resulterade i den internationella studien av hur 

kunskap, vetenskap och teknik inom jordbruket kan bidra till utveckling (IAASTD), 

med en bedömning av potentialen för livsmedel och hållbarhet, 

– med beaktande av rapporten från FN:s särskilda rapportör om rätten till livsmedel 

(A/HRC/34/48), 

– med beaktande av Cork 2.0-förklaringen från 2016 Ett bättre liv i landsbygdsområden, 

som antogs vid den europeiska konferensen om landsbygdsutveckling, 

– med beaktande av granskningen av miljöpolitikens genomförande (Environmental 

Implementation Review, EIR), som aviserades 2016 (COM(2016)0316) och som är ett 

verktyg som ska bidra till att förverkliga fördelarna med EU:s miljölagstiftning och 

miljöpolitik för företag och medborgare genom bättre genomförande, 

A. Jordbruket är en av de sektorer i ekonomin som förväntas bidra till målet att senast 2030 

minska växthusgasutsläppen med 30 % jämfört med nivåerna 2005 i enlighet med 

förordningen om ansvarsfördelning. 

B. Både jordbrukare och andra aktörer är i stor utsträckning överens om att jordbruket i 

större utsträckning bör gynna miljön och klimatet, vilket framgick av det offentliga 

samrådet 2017 om en modernisering och förenkling av den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

C. Ekologiskt jordbruk skyddar miljön, främjar biologisk mångfald, minimerar 

markförstöring, fungerar utan systematisk användning av bekämpningsmedel och 

skyddar därigenom grundvattnet mot skadliga föroreningar, och dess positiva resultat 

måste beaktas fullt ut när den gemensamma jordbrukspolitiken utformas. 

D. Enligt kommissionens meddelande Framtiden för livsmedel och jordbruk är den 

gemensamma jordbrukspolitiken den mest integrerade politiken för den inre marknaden 

som ligger till grund för den europeiska integrationen. Mycket återstår dock att göra 

innan den kan uppfylla allmänhetens krav på en ökad biologisk mångfald och större 

åtaganden avseende djurskydd, klimatförändringar och hälsa. Den bör dessutom 

fortsätta att vara en gemensam politik med en tillräcklig budget och tillräckliga medel 

för miljö- och klimatåtgärder. 

E. Omkring 80 % av de proteiner som konsumeras, framför allt soja, importeras från i 

huvudsak Brasilien, Argentina och Förenta staterna, och EU måste snarast lägga fram 

en proteinstrategi inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att minska 

beroendet av importer som ger upphov till avskogning och markrofferi. 

F. Enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen nr 442 om européers attityder till 

djurs välbefinnande anser 82 % av EU-medborgarna att man borde värna mer om 

produktionsdjurs välbefinnande. 

                                                 
1 Pe’er et al, 2017, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv). 
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G. Intensifieringen av jordbrukssystemen har på olika sätt utsatt miljön för betydande 

påfrestningar och bidragit till en fortsatt förlust av markfunktioner och ökade 

vattenföroreningar. Väl utformade politiska instrument kan mildra sådana skadliga 

effekter, och den gemensamma jordbrukspolitiken bör få en ny utformning för att 

främja och stödja helt hållbara jordbruksmodeller.  

H. Enligt Europeiska miljöbyråns bedömning 2015 av tillståndet för naturen i EU kommer 

de största påfrestningarna på och hoten mot landbaserade ekosystem enligt 

medlemsstaterna från jordbruket och förändrade naturliga förhållanden. Om de 

nuvarande metoderna fortsätter att användas kommer detta att leda till en allvarlig och 

skadlig inverkan på såväl naturen som det framtida ekonomiska välståndet. 

Subventioner som är skadliga för miljön bör gradvis avskaffas. 

I. Den gemensamma jordbrukspolitiken är ytterst viktig för omkring 12 miljoner 

jordbruksföretag i hela Europa. 

J. Jordbruksmark utgör 47 % av det europeiska territoriet och det finns 22 miljoner 

jordbrukare och lantarbetare i EU. 

K. Småbrukarna utgör ca 40 % av EU:s jordbruksföretag, men de erhåller endast 8 % av 

bidragen från den gemensamma jordbrukspolitiken. 

L. Den gemensamma jordbrukspolitikens mål för hållbar förvaltning av naturtillgångar och 

klimatåtgärder har ännu inte uppnåtts. 

M. Konsumtionen av mättade fetter och rött kött i unionen ligger fortfarande långt över de 

rekommenderade näringsvärdena, och livsmedelsindustrin fortsätter att i hög grad bidra 

till utsläppen av växthusgaser och kväve. 

N. Den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken har endast i begränsad utsträckning 

bidragit till att stödja ett större ekologiskt jordbruk, som 2015 bedrevs på endast 6 % av 

den utnyttjade jordbruksarealen (UJA) i unionen. 

O. Den gemensamma jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är fortfarande giltiga och relevanta, och 

ytterligare mål bör vara att säkerställa livsmedelssäkerheten och 

livsmedelssuveräniteten samt motståndskraftiga och hållbara jordbrukssystem och 

jordbruksområden i EU i syfte att bättre bevara dem för framtiden. 

P. Den gemensamma jordbrukspolitiken syftar till att införliva miljömål genom att 

säkerställa dels att alla dess bestämmelser är förenliga med de miljökrav som anges i 

unionslagstiftningen, dels att jordbrukare efterlever dem, och genom att främja 

utvecklingen av hållbara jordbruksmetoder som bevarar miljön och den biologiska 

mångfalden. 

Q. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör spela en viktig roll i säkerställandet av en 

hållbar livsmedelsproduktion, en skälig levnadsstandard i alla regioner och 

medlemsstater, överkomliga priser för allmänheten och konsumenterna, hållbar 

användning och skydd av naturresurser, sammanhållning i landsbygds- och 

stadsområden, tillgång till livsmedel av hög kvalitet och goda kostvanor samt 
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samstämdhet med hållbar utveckling och klimatmål, samtidigt som åtagandena om 

miljöskydd, klimatåtgärder, djurs välbefinnande och djurskydd samt växtskydd fullgörs. 

R. Europaparlamentet måste ha en övergripande roll i fastställandet av en tydlig politisk 

ram för att ange gemensamma mål på europeisk nivå och säkerställa att strategiska 

frågor som har en inverkan på människors dagliga liv i fråga om användningen av 

naturtillgångar, kvaliteten på vår mat, hälsa och en övergång till fullständigt hållbara 

jordbruksmetoder till fullo debatteras på ett demokratiskt sätt. 

S. Kommissionens meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk fastslår att den 

gemensamma jordbrukspolitiken måste ta itu med grundläggande hälsoproblem på ett 

bättre sätt. 

T. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken måste överensstämma med FN:s mål för 

hållbar utveckling, Parisavtalet och EU-politiken, framför allt beträffande hållbarhet, 

miljö, klimat, folkhälsa och livsmedel. 

U. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken kommer att behöva spela en mer 

framträdande roll inom hållbar utveckling, folkhälsa samt miljö- och klimatskydd, med 

särskilda mål som antas på EU-nivå och uppfylls av medlemsstaterna, enligt 

revisionsrättens rekommendationer, om biologisk mångfald, klimatförändringar och 

antimikrobiell resistens samt om skydd av luft, mark och vatten. 

V. Av de tre pelarna för hållbar utveckling är övervakningen/mätningen av framsteg inom 

miljöpelaren den svagaste1. Kommissionen föreslår i sitt meddelande om den 

gemensamma jordbrukspolitiken att den nya genomförandemodellen ska vara mer 

resultatinriktad, och behovet av uppgifter om relevanta indikatorer för att genomföra 

denna modell är därför avgörande. 

W. Vatten och jordbruk är till sin natur sammanlänkade, och en hållbar vattenförvaltning 

inom jordbrukssektorn är viktig för att garantera god kvalitet och tillräcklig 

livsmedelsproduktion samt säkerställa att vattentillgångarna bevaras. 

X. Endast ekonomiskt sunda jordbruk kommer att kunna uppnå EU:s miljö- och klimatmål. 

Y. Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken är en gemensam sektorspolitik måste 

den utgöra grundvalen i sammanjämkningen av miljö- och klimatmål och ekonomisk 

hållbarhet för jordbrukssektorn genom att utveckla det bidrag som varje jordbrukare och 

den vidare landsbygden genererar för att möta miljö- och klimatutmaningar, inklusive 

utnyttja de möjligheter som den cirkulära ekonomin ger, och genom att belöna 

jordbrukare som redan har antagit metoder och produktionsmodeller som kombinerar 

både ekonomiska och miljömässiga resultat. Vissa jordbruksmetoder kan ge ett bättre 

miljömässigt resultat inom den gemensamma jordbrukspolitiken, och samtidigt ge 

jordbrukarna större marginaler genom att minska produktionskostnaderna. 

Z. Det bör finnas en koppling mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och direktiv 

2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 

hållbar användning av bekämpningsmedel. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör, 

                                                 
1 FN:s statistikenhet, 2016. 



 

AD\1151983SV.docx 7/19 PE618.229v02-00 

 SV 

på grundval av artikel 191.2 i EUF-fördraget, säkerställa att principen att förorenaren 

ska betala följs, så att de företag som går i bräschen för en minskad användning av 

bekämpningsmedel inte drabbas av konkurrensnackdelar. 

AA. Användning av bekämpningsmedel, minskad biologisk mångfald och förändringar i 

jordbruksmiljön inverkar negativt på antalet pollinerande insekter och mångfalden av 

pollinerande insektsarter. Såväl domesticerade som vilda pollinerande insekter står inför 

betydande utmaningar, vilket kan få negativa effekter för EU:s jordbruk och 

livsmedelssäkerhet, med tanke på att större delen av EU:s produktion är beroende av 

pollinering. Ett offentligt samråd inom ramen för EU-initiativet för pollinerande 

insekter inleddes i januari 2018 för att kartlägga bästa praxis och nödvändiga åtgärder 

som ska motverka minskningen av antalet pollinerande insekter i EU. 

AB. EU:s regioner vid Medelhavet är mer utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser, 

såsom torka, bränder och ökenspridning, och jordbrukarna i dessa regioner kommer 

därför att behöva göra större ansträngningar för att anpassa sin verksamhet till de 

ändrade miljöförhållandena. Dessa ansträngningar bör beaktas och stödjas inom ramen 

för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

AC. Mer långsiktigt motståndskraftiga och hållbara jordbrukssystem och jordbruksområden 

kommer att gynna hela EU. 

AD. En enhetlig strategi för Europas jordbruks- och skogsekosystem är inte lämplig, med 

tanke på exempelvis regeln om stödberättigande för maximalt 100 träd per hektar (eller 

maximalt krontak), vilket hotar ekosystem och livsmiljöer som bygger på 

skogsjordbruk. 

AE. Miljöanpassningsåtgärderna i den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken har inte 

nått sin fulla potential, delvis på grund av komplicerade undantag, och kan förbättras 

ytterligare. Dessa åtgärder visar hur avsaknaden av bindande mätbara mål kan leda till 

att miljömässiga kollektiva nyttigheter inte tillhandahålls. 

AF. I den evidensbaserade metakontrollen av ändamålsenligheten av vetenskapliga studier 

fann man att miljöanpassningsåtgärderna inte avsevärt förbättrade miljöprestandan, till 

stor del för att dessa krav redan var uppfyllda. 

AG. Miljöanpassningsåtgärderna grundades på redan befintliga tvärvillkor, nämligen 

bevarande av permanent betesmark, och i mindre utsträckning växelbruk och 

landskapselement. 

AH. Europeiska revisionsrätten har betonat att det miljöanpassningsstöd som infördes i 

samband med reformen 2013 skapar ytterligare komplexitet och byråkrati, är svårt att 

förstå och misslyckas med att avsevärt förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens 

miljö- och klimatresultat. 

AI. Stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken bör omfattas av strikta villkor för 

tillhandahållande av kollektiva nyttigheter, framför allt med avseende på miljö och 

arbetstillfällen av god kvalitet, för att svara mot samhällets krav. 

AJ. En omarbetad gemensam jordbrukspolitik måste ge de resultat som krävs, 
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medlagstiftarna måste ges medel för att fullt ut kunna utöva sitt uppdrag inom en 

reglerad tidsram, och det finns osäkerheter kring brexit. 

AK. En framtida livsmedelssäkerhet i Europa måste garanteras för både Förenade kungariket 

och EU 27 genom ansträngningar till det yttersta för att minimera produktionsstörningar 

och trygga tillgången till livsmedel för båda parter. Alla ansträngningar måste göras för 

att garantera enhetligt anpassade miljö- och livsmedelssäkerhetsstandarder för att 

säkerställa att medborgarna i varken Förenade kungariket eller EU råkar ut för sänkt 

livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet. 

AL. Jordbruksverksamhet har en stor inverkan på miljö, klimat, hälsa, livsmedelssäkerhet, 

biologisk mångfald och djurskydd, men kan även bidra till att mildra 

klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser och binda koldioxid. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken måste behandla dessa frågor med särskilda 

instrument och modeller. 

AM. Den gemensamma jordbrukspolitiken behöver lämpliga verktyg för att hantera 

jordbrukets utsatthet för klimatförändringar och samtidigt minska det tryck på 

sötvattenreserverna som utövas av sektorn, som står för 50 % av EU:s användning av 

sötvatten. 

AN. Kommissionen efterlyser i sitt flaggskeppsinitiativ ”Ett resurseffektivt Europa” i Europa 

2020-strategin ändrade konsumtionsmönster för att skydda livsmedelskedjans integritet 

från gård till bord i framtiden. 

AO. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör ge jordbrukarna lämpligare 

instrument för att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital och vända den 

särskilt oroväckande trenden med minskad biologisk mångfald, exempelvis i fråga om 

gräsmarksfjärilar och odlingslandskapets fåglar. 

AP. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör angripa problemet med 

ammoniakutsläpp från jordbrukssektorn, som 2015 stod för 94 % av unionens totala 

ammoniakutsläpp, vilket bidrar till luftföroreningar, eutrofiering och försurning av 

ekosystemen. 

1. Europaparlamentet tar del av kommissionens meddelande om framtiden för livsmedel 

och jordbruk, och välkomnar att ett av den gemensamma jordbrukspolitikens mål ska 

vara att stärka och säkerställa en hållbar förvaltning av naturtillgångar och bidra till att 

uppnå EU:s miljö- och klimatmål. 

2. Europaparlamentet betonar särskilt att den gemensamma jordbrukspolitiken i framtiden 

måste bidra till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar jordbruksproduktion, 

till hälsa och till EU:s övriga politikområden, samt till att fullgöra redan överenskomna 

internationella åtaganden, särskilt Parisavtalet från klimatkonferensen i Paris (COP21), 

FN:s mål för hållbar utveckling och konventionen om biologisk mångfald. 

3. Europaparlamentet begär att den gemensamma jordbrukspolitiken främst ska prioritera 

alla europeiska jordbruksföretags övergång till att vara hållbara företag som kombinerar 

ekonomiska och miljömässiga prestandanormer, utan att de sociala och arbetsrättsliga 

normerna sänks. 
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4. Europaparlamentet begär att den gemensamma jordbrukspolitiken ska säkerställa att alla 

jordbrukare, även småbrukare, får en skälig inkomst, och respektera gränserna för vad 

miljön klarar av, och på så sätt säkerställa motståndskraft och långsiktig produktivitet. 

5. Europaparlamentet påminner om att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken 

måste uppmuntra jordbrukare att tjäna samhället som helhet genom att införa eller 

fortsätta att tillämpa jordbruksmetoder som är förenliga med miljöskyddet och 

bevarandet av landskap, jord, naturresurser och genetisk mångfald. 

6. Europaparlamentet påminner om att det redan tidigare har betonat det skriande behovet 

av åtgärder för att få bukt med de främsta orsakerna till förlust av biologisk mångfald, 

nämligen förstöringen och försämringen av livsmiljöer främst på grund av överdriven 

markförbrukning, miljöförstöring, intensivt jordbruk, användning av syntetiska kemiska 

bekämpnings- och gödselmedel, utbredning av främmande arter och klimatförändringar. 

Parlamentet efterlyser därför en gemensam jordbrukspolitik som är förenlig med EU:s 

övriga miljö-, social- och hälsopolitiska mål samt med internationella åtaganden, såsom 

målen för hållbar utveckling och klimatfördrag. 

7. Europaparlamentet efterlyser stöd genom nya finansieringsinstrument och nationella 

åtgärder för unga jordbrukare som gör nya investeringar, i syfte att främja 

generationsväxlingen bland jordbrukare. 

8. Europaparlamentet erkänner att agroekologiska metoder såsom skogsjordbruk kan spela 

en viktig roll i detta hänseende. 

9. Europaparlamentet begär att den ekologiska jordbruksproduktionen ska utökas. 

10. Europaparlamentet efterlyser en reformerad gemensam jordbrukspolitik som är enkel, 

ansvarsfull och tydligt inriktad på att ge resultat med avseende på hållbart jordbruk. 

Parlamentet anser att reformen bör göra de administrativa förfarandena mindre 

komplexa och betungande för jordbrukarna och förbättra resultatövervakningen på 

medlemsstatsnivå. 

11.  Europaparlamentet efterlyser en resultatbaserad gemensam jordbrukspolitik som är 

samstämd med andra EU-politikområden och som har som sin främsta prioritet en 

övergång till ett marknadsdrivet och hållbart jordbruk i EU genom ökad långsiktig 

produktivitet och konkurrenskraft och fastställda EU-resultatmål för miljö, hållbar 

utveckling och social utveckling för tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter. 

12.  Europaparlamentet understryker att kollektiva nyttigheter och ekosystemtjänster 

avseende mark, vatten, biologisk mångfald, luftkvalitet, klimatåtgärder och 

landskapsvärden måste tillhandahållas. 

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att den 

framtida gemensamma jordbrukspolitiken stöder mer hållbara produktionssystem och 

ett ökat tillhandahållande av kollektiva nyttigheter från markförvaltning. 

14. Europaparlamentet påminner om att parlamentet har betonat att bevarandet av den 

biologiska mångfalden är avgörande för långsiktig livsmedels- och foderproduktion, 

och därför ligger i jordbrukarnas eget intresse. 
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15.  Europaparlamentet understryker att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken och 

dess utgifter på ett effektivt sätt måste uppnå de fastställda målen genom efterlevnad 

och större samstämdhet mellan olika politikområden, vilket är särskilt viktigt med 

avseende på en hållbar förvaltning av naturresurser och de instrument som har inrättats i 

detta syfte inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

16. Europaparlamentet påminner om att parlamentet redan tidigare har framhållit att man 

vid kontrollen av hur ändamålsenligt direktivet om Natura 2000 är underströk att 

samstämdheten med den gemensamma jordbrukspolitiken måste förbättras, och 

framhåller den oroväckande nedgången i antalet arter och livsmiljöer som är kopplade 

till jordbruket. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera den effekt som den 

gemensamma jordbrukspolitiken har på den biologiska mångfalden. Parlamentet 

efterlyser även högre Natura 2000-stöd, för att ge kraftfullare incitament till skydd av 

Natura 2000-jordbruksområden, som är i mycket dåligt skick. 

17. Europaparlamentet framhåller att jordbrukare måste belönas på lämpligt sätt för att de 

bevarar och skyddar befintliga livsmiljöer. Parlamentet framhåller i detta sammanhang 

att reglerna för system för miljövänligt jordbruk kan uppmuntra jordbrukare att ta bort 

befintliga livsmiljöer och plantera nya livsmiljöer för att få stöd. Parlamentet påpekar att 

detta skulle kunna undergräva insatserna för att stärka den biologiska mångfalden och 

miljöskyddet, och framhåller därför på nytt att jordbrukare måste belönas för att de 

bevarar och skyddar livsmiljöer. 

18. Europaparlamentet begär att man ska upprätthålla hela den första pelaren, som är 

baserad på förstärkta tvärvillkor för stödåtgärder som är kalibrerade för att maximera de 

förväntade resultaten för varje jordbrukare och som ersätter jordbrukarna för de 

kollektiva nyttigheter som de kan tillhandahålla, såsom klimatåtgärder och naturskydd. 

Parlamentet understryker att den gemensamma jordbrukspolitiken bör innehålla stöd för 

ekosystemtjänster, under övervakning av miljömyndigheterna, som bygger på det 

befintliga Life-programmet. Parlamentet betonar dock hur viktigt det är med aktiva 

familjejordbruk i olika storlekar för bevarandet av olika jordbruksverksamheter, och att 

åtgärderna därför skulle vara bättre inriktade om fokus lades på familjejordbruk. 

19. Europaparlamentet är övertygat om att villkorligheten mellan direktstöd och 

miljöanpassningsåtgärder måste upprätthållas för att säkerställa en mer hållbar 

jordbrukssektor i EU, och efterlyser ett nytt frivilligt system för incitament till 

jordbrukare som är beredda att gå längre än de nuvarande miljöåtgärderna i jordbruket. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sig på livskvaliteten i 

landsbygdsområden för att göra livet där attraktivt för alla, i synnerhet för den yngre 

generationen. 

21. Europaparlamentet begär att tvärvillkoren eller det system som ska ersätta dem ska 

inbegripa all artspecifik djurskyddslagstiftning för produktionsdjur och direktiven om 

värphöns och slaktkycklingar. 

22. Europaparlamentet efterlyser en första pelare som definieras på EU-nivå och som 

beaktar betydelsen av en tydlig koppling mellan beviljandet av målinriktat direktstöd, 

som är föremål för stränga villkor avseende miljömässiga och sociala resultat som 

medför långsiktiga miljömässigt och ekonomiskt hållbara fördelar, och 
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tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter och tjänster, som inbegriper adekvata 

mekanismer för att belöna jordbrukare på grundval av ambitiösa gemensamma kriterier 

och tydligt mätbara mål som fastställs på EU-nivå och som stöder jordbrukarna bättre i 

övergången till ekonomiska och miljömässiga resultat. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den första pelaren förblir det 

huvudsakliga inkomstsystemet för jordbrukarna och själva garantin för att det råder lika 

villkor för alla på den inre marknaden. Parlamentet betonar därför att kommissionen bör 

se till att det inte förekommer några politiska skillnader mellan medlemsstaterna i deras 

respektive nationella genomförandeplaner för den gemensamma jordbrukspolitiken, 

eftersom sådana skillnader skulle kunna leda till en snedvridning av marknaden och 

otillbörlig konkurrens på unionsnivå. 

24. Europaparlamentet varnar för varje eventuell nationell medfinansiering av direktstöd, 

eftersom det skulle inverka negativt på den gemensamma jordbrukspolitikens 

gemensamma karaktär. 

25. Europaparlamentet varnar för de risker som följer av möjligheten för medlemsstaterna 

att självständigt fastställa sina nationella planer och se över sina beslut årligen, utan en 

stark gemensam uppsättning regler, mål och åtgärder som är fastställda på EU-nivå. 

Parlamentet betonar att en sådan möjlighet skulle utsätta jordbrukare för en hög grad av 

osäkerhet till följd av politiska beslut som fattas på nationell nivå och skulle kunna 

inverka negativt på miljöutmaningar. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en ny och övergripande rättslig 

ram som möjliggör en konsekvent tillämpning av miljö- och klimatinsatser såsom 

miljöanpassning, tvärvillkor – som inbegriper god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav –, och miljö- och klimatåtgärder i 

jordbruket för landsbygdsutveckling, så att jordbrukarna kan arbeta mer effektivt och på 

ett enklare och mer inriktat sätt med miljöskydd, biologisk mångfald och 

klimatåtgärder, och som samtidigt säkerställer att medlemsstaterna har tillräcklig 

kontroll och beaktar lokala förhållanden. Parlamentet betonar att det behöver göras en 

tydlig åtskillnad mellan åtgärderna inom den första och den andra pelaren. 

27. Europaparlamentet anser att upp till 30 % av den första pelaren bör ägnas åt detta 

europeiska incitamentssystem, som medlemsstaterna har beslutat ska vara ett 

avtalsmässigt system med incitament för en övergång till ett jordbruk som kombinerar 

ekonomiska och miljömässiga resultatstandarder. 

28. Europaparlamentet anser att övergången till hållbara jordbrukssystem måste stödjas av 

en oberoende och transparent samt tillräckligt och offentligt finansierad 

rådgivningsverksamhet för jordbruket i alla medlemsstater och regioner och en ökad 

deltagardriven forskning ”nedifrån och upp” baserad på samverkan mellan forskare och 

jordbrukare och effektiva kollegiala utbyten i de europeiska innovationspartnerskapen, 

särskilt för jordbruksekologiska metoder som drar nytta av och främjar naturliga 

processer för att öka skördar och motståndskraft. 

29. Europaparlamentet anser att man i systemet för jordbruksrådgivning och det europeiska 

innovationspartnerskapet särskilt bör uppmuntra till alternativ till bekämpningsmedel, i 

synnerhet tillämpningen av de åtta principerna om integrerat växtskydd för att minska 
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beroendet av bekämpningsmedel, och sträva efter att uppnå en framtid där 

bekämpningsmedel inte används. Parlamentet anser att man, genom att tillvarata och 

uppmuntra till naturliga processer för att öka skördarna och motståndskraften, sannolikt 

kommer att sänka produktionskostnaderna baserat på nuvarande erfarenheter. 

30. Europaparlamentet efterlyser en förnyad andra pelare som är mindre komplex och mer 

effektiv, och som inriktas på att verkligen stimulera territoriella och sektoriella 

utvecklingsstrategier, som sätter investeringar, utbildning och rådgivning, smarta 

lösningar, hållbarhet, forskning, innovation, djurskydd, jordbruksekonomier och 

försörjningen på landsbygden i centrum och samtidigt gör det möjligt för 

medlemsstaterna att anta specifika strategier för att beakta lokala förhållanden och 

behov, däribland kompensation för extra kostnader i samband med naturbetingade 

nackdelar och mer ambitiösa program för miljö- och klimatvänliga jordbruk. 

31. Europaparlamentet understryker vikten av landsbygdsutveckling, inklusive Leader- och 

LLU-initiativen, för att stödja ett multifunktionellt jordbruk och främja partnerskap 

mellan jordbrukare, lokalsamhällen, det civila samhället och ytterligare 

företagsverksamheter, i syfte att generera inkomster från diversifierade ekonomiska 

verksamheter såsom landsbygdsturism, och att säkra jordbruk med stöd från 

lokalsamhället och tillhandahållandet av sociala tjänster i landsbygdsområden. 

32. Europaparlamentet efterlyser en andra pelare där djurskydd är en obligatorisk del av 

program för landsbygdsutveckling i EU, och som föreskriver krav på minimiutgifter för 

djurskyddsåtgärder och långsiktiga incitament för att få fler jordbrukare att anta striktare 

djurskyddsnormer som går längre än den nuvarande lagstiftningen. 

33. Europaparlamentet begär att främjandet av resurseffektivitet, även för vatten, ska 

stärkas i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, och uppmuntrar till att ge 

jordbrukare möjlighet att fatta välgrundade beslut om vatten- och näringskrav med hjälp 

av smart teknik, lämpliga metoder och direkttillgång till information, t.ex. satellitdata. 

34. Europaparlamentet efterlyser åtgärder som ökar återvinningen av näringsämnen. 

Parlamentet anser att strukturpolitiken på jordbruksområdet bör anpassas till 

miljöstödsystemet, t.ex. genom en bättre kombination av vegetabilieproduktion och 

djuruppfödning. 

35. Europaparlamentet framhåller behovet av utbetalningar inom ramen för programmet för 

landsbygdsutveckling till jordbrukare i områden som präglas av naturbetingade 

nackdelar, t.ex. svåra klimatförhållanden, branta sluttningar eller dålig jordkvalitet. 

Parlamentet begär att programmet för områden med naturliga begränsningar för 

perioden efter 2020 ska förenklas och riktas på ett bättre sätt. 

36. Europaparlamentet anser att EU:s ambitiösa mål för miljö och landsbygdsutveckling 

kan uppnås endast med en sådan kompletterande modell som inbegriper tydligt 

fastställda mål och är samstämd med EU:s övriga politikområden. Parlamentet 

understryker att en flexibel nationell programplaneringsmetod även i fortsättningen bör 

tillämpas på den andra pelaren, samtidigt som den första pelaren bör inriktas på 

gemensamma regler och standarder i syfte att ge alla jordbrukare i EU lika villkor. 

37. I de fall då riskhanteringsverktygen inte räcker till för att hantera massiva 
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marknadsstörningar anser Europaparlamentet att den framtida gemensamma 

jordbrukspolitiken bör kunna reagera bättre, effektivare och snabbare på marknadskriser 

med hjälp av europeiska krishanteringsåtgärder som syftar till att återställa balanserade 

marknadsvillkor. 

38.  Europaparlamentet betonar att en av de centrala utmaningar som den framtida 

gemensamma jordbrukspolitiken står inför är jordbrukarnas beroende av artificiella 

gödningsmedel och kemiska bekämpningsmedel, som kan ha en negativ inverkan på 

vattenkvaliteten och är kopplade till förlusten av biologisk mångfald. Parlamentet 

påminner om att växelbruk, som en del av integrerad bekämpning av skadedjur, 

fortfarande är ett av de mest effektiva verktygen för bevarande av biologisk mångfald 

och återställande av markkvaliteten. 

39. Europaparlamentet uppmanar till utarbetande av en särskild åtgärd inom ramen för 

landsbygdsutveckling för att uppmuntra till en kraftigt minskad användning av 

bekämpningsmedel, på grundval av Europeiska unionens åtta principer om integrerat 

växtskydd, och till användning av icke-kemiska alternativ. 

40. Europaparlamentet framhåller betydelsen av pollinering och bevarande av den 

biologiska mångfalden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

avsätta bekämpningsmedelsfria områden för att förhindra sådan dödlighet bland bin 

som orsakas av bekämpningsmedel. 

41. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att den framtida jordbrukspolitiken beaktar slutsatserna om minskningen av 

pollinerande insekter och erbjuder lämpliga lösningar. 

42. Europaparlamentet insisterar på en resultatbaserad strategi för stöd, och föreslår därför 

att det ska införas indikatorer såsom markkvalitet och biologisk mångfald, förekomst av 

arter och artrikedom, mylla och matjord, jordtäckning mot erosion, förlust av 

näringsämnen och vattenkvalitet, och biologisk mångfald, inklusive rikedom och 

förekomst av fågelarter, vilda pollinerande insekter och andra insekter. 

43.  Europaparlamentet begär att kraftfulla mål för den gemensamma jordbrukspolitiken ska 

fastställas i grundförordningen, i linje med miljölagstiftningen och på grundval av 

kvantifierade och ambitiösa resultatindikatorer. Parlamentet understryker att nationella 

strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara evidensbaserade 

och utformade i samarbete med relevanta miljömyndigheter, i samråd med alla berörda 

aktörer (inbegripet småbrukare, icke-statliga miljöorganisationer och företrädare för det 

civila samhället), och det ska vara obligatoriskt för dessa planer att följa 

partnerskapsprincipen. 

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna 

fastställer kvantifierade mål när så är möjligt och inför indikatorer för att mäta 

framstegen i förhållande till målen i de strategiska planerna. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge tydlig vägledning och stöd till 

medlemsstaterna när de utarbetar sina strategiska planer, för att säkerställa att planerna 

är stabila och av hög kvalitet. 
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46. Europaparlamentet påminner om att det i kontrollen av fågeldirektivets och art- och 

habitatdirektivets ändamålsenlighet betonas att samstämdheten med den gemensamma 

jordbrukspolitiken måste förbättras, och framhålls att den snabba minskningen av arter 

och livsmiljöer är kopplad till jordbruket. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utvärdera den effekt som den gemensamma jordbrukspolitiken har på den biologiska 

mångfalden. 

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ändamålsenliga och 

realistiska övervakningsordningar som baseras på robusta och vetenskapliga 

urvalsmetoder för att följa framstegen för alla mål. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullfölja sitt förslag om en 

resultatinriktad politik och tillhandahålla stöd inom ramen för tekniskt bistånd och andra 

politiska insatser och åtgärder för att inkludera övervakning och datainsamling om alla 

relevanta indikatorer, vilket är av särskild relevans med tanke på att det saknas uppgifter 

om miljöindikatorer. 

49. Europaparlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitikens mål är inriktade på 

livsmedelsproduktion och anser att den gemensamma jordbrukspolitiken måste bidra till 

agendan för bioekonomi och strategin för biobaserad kemi, baserat på principerna om 

den cirkulära ekonomin och med beaktande av det verkliga klimatbidraget från olika 

användningsområden för och typer av biomassa, och att den måste bidra till att ge 

landsbygdssamhällena ett uppsving med hjälp av expertjobb och innovation, särskilt i 

fråga om trä och andra biomassaprodukter med stort mervärde och mellangrödor. 

Parlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken även bör uppmuntra till 

användning av avfall och restprodukter från jordbruket för bioenergi, som ett extra stöd 

till landsbygdsområdena och jordbrukarna. Parlamentet anser att den gemensamma 

jordbrukspolitiken måste omfatta en ambitiös EU-strategi för grön energi och grön 

kemi, som baseras på samproduktion av vegetabiliskt protein. 

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inta ett medellångt och långt perspektiv 

vid översynen av sin proteinpolitik, så att dess lagstiftningsförslag om reform av den 

gemensamma jordbrukspolitiken innehåller lämpliga och tillförlitliga nya åtgärder och 

instrument som hjälper jordbrukarna att förbättra växelbrukssystemen, så att man på ett 

hållbart sätt kan minska det nuvarande proteinunderskottet och stabilisera priserna. 

51. Europaparlamentet anser att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör främja 

odling av proteingrödor som ett viktigt verktyg för att säkerställa övergången från 

intensiva monokulturer med stor användning av syntetiska kemiska bekämpningsmedel 

och stor miljöpåverkan till diversifierade ekologiska jordbrukssystem. 

52. Europaparlamentet anser att det bästa sättet att använda proteingrödor är i livsmedel. 

Parlamentet anser att produktionen av dem följaktligen bör följa en prioriteringsordning 

som gynnar direkt konsumtion av livsmedel följt av produktion av djurfoder, och som 

endast tillåter biobränsleframställning från avfall. 

53. Europaparlamentet efterlyser ett kraftfullt främjande av skogsjordbruk, som kan 

förbättra livskvaliteten för människor genom att förbättra mikroklimat, öka 

motståndskraften på gård- och landskapsnivå, försköna landskap och tillhandahålla 

multifunktionella rekreations- och produktionsekosystem. Parlamentet understryker att 
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man behöver identifiera och åtgärda eventuella luckor som skulle kunna stå i vägen för 

utvecklingen av skogsjordbrukssystem, inklusive avsaknaden av möjligheter att 

certifiera produkter från ”träd utanför skogarna” i EU-regionerna inom ramen för 

befintliga certifieringssystem.  

54. Europaparlamentet framhåller att en hållbar skogsförvaltning spelar en viktig funktion i 

anpassningen av skogarna till klimatförändringarna, och betonar betydelsen av 

värdekedjan från skog till trä för att upprätthålla försörjningen på landsbygden, skapa 

arbetstillfällen, tillväxt och social stabilitet i landsbygdsområden samt bidra till nya 

värdekedjor i linje med den cirkulära ekonomin och bioekonomin. 

55. Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken behöver hantera de 

risker som är förknippade med klimatförändringar och markförstöring i hela det brukade 

landskapet, genom att investera i att göra jordbruksekosystemen motståndskraftiga och 

robusta, investera i ekologisk infrastruktur för att bygga upp matjorden, åtgärda 

jorderosionen, införa/förlänga växelbruk, lägga till fler träd i landskapet och främja den 

biologiska och strukturella mångfalden på de enskilda jordbruken. 

56. Europaparlamentet påminner om den strategiska betydelsen av forskning och 

innovation, och efterlyser bättre synergieffekter mellan målen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken och målen för Horisont 2020 på områdena för livsmedelsproduktion, 

hållbar förvaltning av resurser och klimatåtgärder.  

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla importerade 

jordbruksprodukter uppfyller samma sanitära och sociala normer som de som gäller för 

EU-produkter genom att införa ömsesidighetsklausuler i alla handelsavtal. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att genomföra en systematisk konsekvensbedömning av de 

bestämmelser som avser jordbrukssektorn i varje handelsavtal samt att erbjuda specifika 

strategier för att se till att ingen jordbrukssektor påverkas negativt på grund av ett 

handelsavtal som ingåtts med ett tredjeland, även med beaktande av EU:s geografiska 

beteckningar. 

58. Europaparlamentet betonar att respekt för en hållbar jordbruksproduktion, EU:s 

lagstiftning och standarder som EU:s bestämmelser om livsmedelssäkerhet bygger på, 

EU:s sociala och ekonomiska normer och miljönormer, jord till bord-perspektivet, 

ömsesidighet och ett strikt upprätthållande av EU:s sanitära och fytosanitära standarder 

och förfaranden på området för människors och djurs hälsa och livsmedelssäkerhet, i 

enlighet med EU-lagstiftningen, alla är grundläggande och orubblig grundsatser för alla 

EU:s förhandlingar om frihandelsavtal för det europeiska jordbruket. 

59. Europaparlamentet betonar att säkerställandet av lika villkor för alla kräver en 

gemensam europeisk baslinje som värnar medborgarnas rätt till en sund miljö och 

hälsosamma, näringsrika livsmedel. Parlamentet anser att denna baslinje bör fastställas 

så att den följer relevanta lagar och internationella åtaganden, liksom principen om att 

inte åsamka miljön eller samhället någon skada. 

60.  Europaparlamentet anser att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken måste 

utformas så att den bättre kan bemöta kritiska folkhälsofrågor, såsom antimikrobiell 

resistens och luftkvalitet. 
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61. Europaparlamentet framhåller de utmaningar som antimikrobiell resistens utgör för 

djurs och människors hälsa. Parlamentet anser att den nya rättsliga ramen aktivt bör 

främja bättre djurhälsa och djurskydd som ett sätt att bekämpa antibiotikaresistens, och 

därigenom skydda folkhälsan och jordbrukssektorn som helhet på ett bättre sätt. 

62. Europaparlamentet anser att institutioner och sakkunniga med ansvar för hälso- och 

miljöpolitik som påverkar biologisk mångfald, klimatförändringar och luft-, mark- och 

vattenföroreningar måste involveras i beslutsprocessen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

63. Europaparlamentet efterlyser bättre politisk samordning mellan den gemensamma 

jordbrukspolitiken och annan EU-politik och andra EU-åtgärder – i synnerhet direktiv 

2000/60/EG, direktiv 91/676/EEG och förordning nr 1107/2009 – som ett sätt att uppnå 

ett hållbart skydd av vattenresurser vars kvantitet och kvalitet påverkas negativt av 

jordbruket. Parlamentet efterlyser incitament för att stödja lokala samarbetsprojekt 

mellan jordbrukare och vattenleverantörer i syfte att stärka skyddet av vattenresurser. 

64. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla relevanta synergieffekter 

mellan EU:s flaggskeppsprogram för rymden och den gemensamma jordbrukspolitiken, 

och i synnerhet med Copernicus-programmet som är av särskilt intresse för 

jordbrukarna när det gäller klimatförändringar och miljöövervakning. 

65. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att 

beakta att de nya samhälleliga, miljömässiga, tekniska och ekonomiska förändringarna, 

t.ex. på områdena ren energi, digitalisering och smarta lösningar, inverkar på livet på 

landsbygden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka 

potentialen i landsbygdsnav för hållbar, inkluderande och hållbar tillväxt och 

innovation, och att då ta hänsyn till de bredare landsbygdssamhällenas intressen. 

Parlamentet påminner om att områden och samhällen på landsbygden kräver särskild 

uppmärksamhet och integrerade insatser för att utveckla smarta byar, och efterlyser 

likvärdiga förutsättningar för särskilda tekniska förbättringar för nav och nät på 

landsbygden. 

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en ny och övergripande rättslig 

ram för att förbjuda tydligt definierade illojala handelsmetoder i distributionskedjan för 

livsmedel, i kombination med minimistandarder för att upprätthålla dessa förbud samt 

sanktionsmekanismer. 

67. Europaparlamentet anser att denna nya ram bör bygga på den eventuella tilldelningen av 

ett minimibelopp av den totala tillgängliga budgeten för miljöåtgärder i jordbruket, 

inklusive ekologiskt jordbruk, stöd till biologisk mångfald, höga djurhälso- och 

djurskyddsstandarder samt god växthälsa. 

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en flerfondsfinansierad 

investeringsstrategi under mandatperioden efter 2020 för att se till att integrerade 

landsbygdsutvecklingsverktyg med tydliga miljöfördelar, såsom initiativet för smarta 

byar, genomförs på ett smidigt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa 

åtgärder för initiativet för smarta byar och skapa smarta byar som en prioriterad åtgärd 

inom ramen för den kommande landsbygdsutvecklingspolitiken. 
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69. Europaparlamentet betonar att det behövs fler möjligheter till samarbete inom 

producentorganisationer (producentorganisationer och sammanslutningar av 

producentorganisationer, inbegripet kooperativ) samt branschorganisationer inom den 

gemensamma organisationen av marknaden. 

  



 

PE618.229v02-00 18/19 AD\1151983SV.docx 

SV 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 25.4.2018    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

54 

4 

1 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana 

Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, 

Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli 

Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, 

Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne 

Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, 

Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, 

Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja 

Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina 

Punset, Christel Schaldemose 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers 

 
  



 

AD\1151983SV.docx 19/19 PE618.229v02-00 

 SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP 
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

54 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

GUE/NLG Lynn Boylan, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, 

Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, 

Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory 

Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor 

Škrlec 

 

4 - 

EFDD Julia Reid 

ENF Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

GUE/NLG Anja Hazekamp 

 

1 0 

EFDD Piernicola Pedicini* 

 

Teckenförklaring: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 


