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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar det särskilda utskottet för 
politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 att som ansvarigt utskott 
införliva följande förslag i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet anser att den aktuella debatten om den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken (som är det enda av EU:s politikområden som helt regleras av 
gemenskapsbestämmelser) är av grundläggande betydelse, med tanke på den viktiga roll 
jordbruket har i egenskap av strategisk sektor och genom att skapa ett verkligt mervärde 
i Europeiska unionen, för att göra det möjligt för EU att upprätthålla sin 
produktionskapacitet trots klimatförändringarna och det hårdnande trycket på 
naturresurserna, och därmed garantera en tryggad livsmedelsförsörjning på europeisk och 
global nivå. 

2. Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma jordbrukspolitiken utöver sina 
grundläggande mål också spelar en mångfunktionell roll genom att bidra till allmännyttiga 
ändamål som miljöskydd, livsmedelsproduktion av hög kvalitet, bevarande av den 
biologiska mångfalden och höga djurskyddsstandarder, samt genom att forma och bevara 
mångfalden och kvaliteten hos värdefulla landskap i EU, särskilt i mindre gynnade 
regioner och i bergsområden där jordbruket är den enda ekonomiska verksamhet som kan 
bedrivas. Parlamentet påpekar att den gemensamma jordbrukspolitiken också spelar 
en avgörande roll när det gäller att förverkliga EU:s mål på energiområdet och när det 
gäller att motverka territoriell obalans och bekämpa nedläggning av jordbruk, avfolkning 
av landsbygden och problemet med att landsbygdsbefolkningen i EU blir allt äldre, genom 
att tillhandahålla lämplig finansiering till landsbygdssamhällen, då detta är en avgörande 
förutsättning för en hållbar utveckling i många EU-regioner.

3. Europaparlamentet pekar på betydelsen av innovation och hållbarhet inom det europeiska 
jordbruket vilket bidrar högst väsentligt till att uppnå Europeiska unionens mål. 
Parlamentet efterlyser en bättre samstämmighet och ett bättre utnyttjande av befintliga 
sammanhållnings- och forskningspolitiska instrument för att öka investeringarna 
i forskning på jordbruksområdet.

4. Europaparlamentet påminner om att Jeremie-initiativet har varit mycket framgångsrikt och 
gett små och medelstora företag tillgång till över sex miljarder euro. Parlamentet föreslår 
att en liknande finansiell mekanism som kan kallas Jericho (Joint European Rural 
Investment CHOice) tas fram för landsbygdsuvecklingsprogram under nästa 
programplaneringsperiod.

5. Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionen behöver ett effektivt jordbruk även 
efter 2013. Att vara självförsörjande på livsmedel måste dessutom kvarstå som 
ett grundläggande mål för Europeiska unionen.

6. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen och världen de närmaste 
decennierna måste klara nya utmaningar, till exempel en tryggad livsmedelsförsörjning 
och brist på vatten och energi. Parlamentet anser att jordbruket kan bidra till att dämpa 
eventuella negativa konsekvenser av dessa problem.
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7. Europaparlamentet konstaterar att detta är den första reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken som genomförs sedan EU utökades till 27 medlemsstater. För att 
garantera en tryggad livsmedelsförsörjning på europeisk och global nivå är det viktigt att 
uppmuntra till bevarande av samtliga typer av jordbruk genom att möjliggöra deras bruk 
samtidigt som hänsyn tas till de olika utvecklingsnivåerna i de olika europeiska länderna 
och territorierna, och att motsätta sig alla försök att åternationalisera detta gemensamma 
politikområde. Parlamentet betonar att den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste 
garantera en rimligt jämn fördelning av resurser mellan medlemsstaterna. 

8. Europaparlamentet betonar att det inte bara behövs direktstöd (första pelaren) för att 
möjliggöra jordbruk i alla regioner i EU och för att säkra rimliga försörjningsmöjligheter 
för jordbrukarna, utan även program för att främja landbygdsutvecklingen (andra pelaren), 
särskilt med avseende på jordbruket. Parlamentet vill se en minskad administrativ börda 
(framför allt i samband med tvärvillkoren) och enklare förfaranden, så att jordbrukarna 
kan koncentrera sig på sina huvuduppgifter och få så stor planeringssäkerhet som möjligt.

9. Europaparlamentet konstaterar att den gemensamma jordbrukspolitikens andel av 
EU:s sammanlagda budget stadigt har minskat och kommer att fortsätta att göra så, från 
ungefär 75 procent 1985 till vad som förväntas bli 39,3 procent 2013. Denna siffra 
motsvarar mindre än 0,45 procent av EU:s sammanlagda BNP, trots att jordbrukspolitiken 
på ett väsentligt sätt bidrar till livsmedelstryggheten för 500 miljoner EU-medborgare, 
tillhandahåller 13,6 miljoner arbetstillfällen, utgör grunden för 5 miljoner arbetstillfällen 
i EU:s jordbruksbaserade livsmedelsindustri och direkt skyddar och bibehåller 47 procent 
av Europeiska unionens territorium.

10. Europaparlamentet anser att med tanke på den omfattande samling mål som 
jordbrukspolitiken förväntas uppnå enligt bland annat Europa 2020-strategin och behovet 
att utöka dem för att ta hänsyn till en rad nya utmaningar som kräver europeiska åtgärder 
samt för att garantera verkligt mervärde, måste den budget som tilldelas 
EU:s jordbrukspolitik vara åtminstone lika stor som dess nuvarande budget.

11. Europaparlamentet påminner om att den senaste ekonomiska krisen påverkat jordbruket 
negativt.

12. Europaparlamentet betonar att europeiska produkter måste följa EU:s strikta normer, 
framför allt beträffande produkternas kvalitet, livsmedelssäkerheten, miljön, 
arbetsmarknadslagstiftningen och djurskyddet. I avsaknad av tillräckliga budgetresurser 
för den gemensamma jordbrukspolitiken kan de europeiska producenterna inte längre 
garantera att normerna följs.

13. Europaparlamentet påpekar att EU har noterat en ständig ökning av handelsunderskottet 
på jordbruksprodukter och har förlorat en betydande del av marknaden de senaste tio åren.
Parlamentet understryker att den europeiska ekonomin är mycket beroende av import av 
till exempel råvaror med hög halt av vegetabiliska proteiner.

14. Europaparlamentet anser att den fleråriga budgetramens löptid måste väljas på ett sätt som 
möjliggör ett lämpligt och ändamålsenligt genomförande av budgeten så att målen om 
ett starkt Europa kan uppnås. Parlamentet anser även att det krävs en hög grad av 
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flexibilitet i detta avseende, med tanke på de nya utmaningar som den gemensamma 
jordbrukspolitiken redan står inför.

15. Europaparlamentet anser att tidigare erfarenheter visat att korta programperioder kan ge 
upphov till nackdelar, både när det gäller utgifter och uppnående av mål. Parlamentet 
föreslår därför en period på minst sju år, så att problem och misstag som har uppstått på 
senare tid inte upprepas, genom att det inrättas en stabil ram som kan stimulera 
investeringarna i jordbruket.

16. Europaparlamentet yrkar på att den fleråriga budgetramen och den nuvarande 
budgetstrukturen liksom den nuvarande strukturen för jordbruksbudgeten med två pelare 
bibehålls för att garantera att jordbruk och landsbygdsutveckling samlas under 
en gemensam rubrik.

17. Europaparlamentet rekommenderar som princip för framtiden att storleken på 
EU:s medfinansiering bör återspegla det europeiska mervärdet av de olika investeringar 
som görs inom programmen för landsbygdsutveckling.
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