
PA\738884SV.doc PE412.009v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

2008/2026(BUD)

26.8.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

till budgetutskottet

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 
(2008/2026(BUD))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Kyösti Virrankoski



PE412.009v01-00 2/3 PA\738884SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\738884SV.doc 3/3 PE412.009v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att när det gäller den totala marginalen på 
2 638 miljoner EUR i det preliminära budgetförslaget kommer den absoluta merparten, 
dvs. 2 027 miljoner EUR, från marginalen för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd 
(den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare) under rubrik 2. 

2. Europaparlamentet är oroat over skillnaderna mellan åtaganden och betalningar för 
landsbygdsutveckling, som var 25 procent för 2007, 30 procent för 2008 och föreslås vara 
30 procent för 2009. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en 
prognos för frigjorda åtaganden för 2009 och hela budgetperioden 2007–2013 och en 
prognos för problemen med att avveckla det överhäng som fortfarande kvarstår (de 
utestående åtagandena inom området landsbygdsutveckling uppgår i dag till nästan 
9 miljarder euro) vid utgången av budgetperioden 2007–2013, eftersom det i bilaga I till 
det interinstitutionella avtalet föreskrivs att de maximala nivåerna på utbetalningarna ska 
sjunka från 1,06 procent av BNI 2007 till 0,94 procent av BNI 2013.

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att 
landsbygdsutvecklingsprogram sköts i rask takt samt att det skapas en snabbare och 
effektivare tidsram för att ändra och uppdatera dem, enligt de ändringar av förordningen 
som eventuellt blivit aktuella vid översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 

4. Europaparlamentet erinrar om att huvudsyftet med den gemensamma jordbrukspolitiken 
är att garantera stabila marknader, försörjningstrygghet och skäliga priser för 
konsumenterna och uppmanar därför rådet och kommissionen att i budgeten för 2009 ta 
med de åtgärder som behövs för att tillgodose de nya behov som föranletts av den aktuella 
livsmedelskrisen, framför allt att förbättra tillgången till livsmedel för de minst bemedlade 
som drabbats hårdast av denna kris.

5. Europaparlamentet påpekar att en hotande ytterligare modulering enligt översynen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, där fondmedel överförs från Europeiska garantifonden 
för jordbruket till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, medför att det 
belopp som krävs för nationell samfinansiering ökar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noga övervaka hur medlemsstaterna använder pengarna och poängterar 
att ökade EU-anslag föregriper medlemsstaternas samfinansiering, och att det inte bör leda 
till att nuvarande samfinansieringen minskar i de program som nu är i gång.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att öka budgetanslagen 
till unga jordbrukare, eftersom dessa står inför avsevärda nya utmaningar (såsom att 
bekämpa klimatförändringen och vidmakthålla Europas livsmedelsproduktion) och 
dessutom blivit allt färre sedan ett flertal år tillbaka, varvid sådant kunde komma i fråga 
som ökade anslag till utbildning, utbildningsnätverk och utbytesprogram för unga 
jordbrukare, eller genom att stärka de politiska styrmedel som i programmet för 
landsbygdsutveckling inriktar sig på unga jordbrukare.
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