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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att våra naturtillgångar utgör ett viktigt miljökapital som är 
av grundläggande betydelse för människans välbefinnande. Parlamentet anser att unionens 
samtliga medlemsstater måste samarbeta och samordna insatserna för att bättre utnyttja 
naturresurserna och undvika nettoförluster i biologisk mångfald och ekosystemtjänster på 
landsbygden såväl som i stadsområden.

2. Europaparlamentet välkomnar Europeiska unionens nya strategi för biologisk mångfald, 
men stöder inte kommissionens förslag om att skapa ett nytt stöd för miljöåtgärder, vilket 
föreslås i förslaget till reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken fram till 2020. 
Parlamentet anser att kommissionens förslag kommer att öka de administrativa 
kostnaderna och motverka målet att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken.

3. Europaparlamentet anser att innan åtgärder vidtas för att ytterligare miljöanpassa den 
gemensamma jordbrukspolitiken, bör man undersöka hur dessa åtgärder inverkar på 
EU-jordbrukets konkurrenskraft på världsmarknaden.

4. Europaparlamentet noterar kommissionens rekommendationer för reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som innehåller tydliga åtgärder avseende skydd och 
förbättring av den biologiska mångfalden inom ramen för såväl den första som den andra 
pelaren. Mot denna bakgrund betonar parlamentet jordbrukets särskilda roll och att det 
redan i betydande utsträckning bidragit till bevarandet av mångfalden av arter och 
biotoper, samt att jordbruket även på ett avgörande sätt kommer att bidra till ett 
framgångsrikt genomförande av EU:s strategi för biologisk mångfald, som är baserad på 
god jordbrukssed, inklusive hållbar användning av vattenresurser.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att övergå från ett resursbaserat till ett resultatbaserat 
synsätt för att bedöma de använda instrumentens ändamålsenlighet.

6. Europaparlamentet är övertygat om att ”miljöanpassningen” av den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste genomföras på ett effektivt och obyråkratisk sätt, utan att leda 
till diskriminering av befintliga miljöåtgärder inom jordbruket. För att minska den 
administrativa bördan kräver parlamentet bl.a. att alla betalningar inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken även efter 2014 underställs tydliga tvärvillkor, som bör 
vara både transparenta och så enkla som möjligt att verkställa och granska.

7. Europaparlamentet anser att ytterligare miljöeffekter kan uppnås på EU-nivå inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, främst genom en bättre tillämpning av 
tvärvillkoren (däribland av alla de medlemsstater som tillämpar normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden och genom en anpassning av metoderna för att 
tillämpa direktiven), genomförande av miljöprogram för jordbruket och stöd till Natura 
2000-områdena inom ramen för en bättre finansierad andra pelare i den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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8. Europaparlamentet erinrar om den gemensamma jordbrukspolitikens centrala roll för att 
trygga försörjningen av högkvalitativa livsmedel till överkomliga priser för 
konsumenterna. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att det anser att kommissionens 
förslag om att minst sju procent av jordbruksarealen obligatoriskt ska upprätthållas som 
ekologiskt känsliga områden är olämpligt och ej genomförbart, i synnerhet om dessa 
områden inte längre kommer att stå till förfogande för livsmedelsproduktion i produktiva 
regioner.

9. Europaparlamentet påminner om att det behövs ett starkt och ekonomiskt 
konkurrenskraftigt jordbruk och skogsbruk för att skydda landskapet och den biologiska 
mångfalden i Europa. Parlamentet understryker att det kan få katastrofala konsekvenser 
för naturmiljön om jordbruksmark underutnyttjas och överges, och kräver i detta 
sammanhang att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 åtminstone 
ska behållas på nuvarande nivå för att garantera landsbygdsområdenas livskraft och 
jordbrukets överlevnad i Europa.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med den nya reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken utöka sitt stöd till jordbrukssektorer som otvivelaktigt 
bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, särskilt biodlingssektorn. Parlamentet 
påminner om att vilda insekter och nyttoinsekter, t.ex. bin, står för 80 procent av 
pollineringen av blomväxter, och att den minskning som hotar beståndet av dessa insekter 
är en enorm utmaning för våra samhällen, vars jordbruksproduktion och därmed 
livsmedelsförsörjning till stor del är beroende av pollineringen av blomväxter. 
Följaktligen bör man särskilt uppmärksamma biodlingen i de åtgärder som ska vidtas för 
att skydda den biologiska mångfalden.

11. Eftersom mer än hälften av EU:s territorium förvaltas av jordbrukare betonar 
Europaparlamentet att den gemensamma jordbrukspolitiken är ett absolut nödvändigt 
instrument för den biologiska mångfalden, då europeiska jordbrukare i hög grad bidrar till 
att uppnå EU:s mål när det gäller biologisk mångfald och klimatfrågor. Parlamentet stöder 
antagandet av ett paket med fungerande metoder på jordbruksnivå för att ytterligare 
omorientera den gemensamma jordbrukspolitiken så att den kompenserar för 
tillhandahållande av kollektiva nyttigheter.

12. Europaparlamentet anser att marknaden för närvarande inte tar hänsyn till 
ekosystemtjänsternas ekonomiska värde och inte ersätter dem som förvaltar marken på ett 
sätt som gör att de kan leverera dessa tjänster. Parlamentet anser därför att det är 
nödvändigt att betala för kollektiva nyttigheter som tillhandahålls av jordbrukssektorn för 
att säkerställa att den biologiska mångfalden bevaras och förbättras. I det sammanhanget 
bör stort utrymme ges åt innovativa lösningar och samarbetsprojekt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja projekt där jordbrukare deltar 
som partner.

13. Europaparlamentet påpekar att det inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
redan genomförs många åtgärder som bidrar till en förbättring av miljöskyddet och 
bevarandet av naturtillgångarna, och som bemöter de utmaningar som klimatförändringar, 
bevarandet av den biologiska mångfalden och utarmningen av vattentillgångar och 
markbördighet medför. Parlamentet understryker att marken spelar en viktig roll för att 
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uppnå EU:s mål för biologisk mångfald. Parlamentet anser att den gemensamma 
jordbrukspolitiken, genom ett direktfinansierat EU-arealstöd, bör ersätta jordbrukare som 
tillhandahåller ytterligare ekosystemtjänster även för åtgärder som främjar biologisk 
mångfald och som genomförs utöver de skyldigheter som följer av god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden.

14. Europaparlamentet anser att landsbygdsutvecklingsåtgärder även i fortsättningen måste 
bemöta de utmaningar som följer med klimatförändringarna, bevarandet av den biologiska 
mångfalden, livsmedelsförsörjningen och en hållbar naturresursförvaltning samt främja en 
balanserad territoriell sammanhållning och sysselsättning. Parlamentet kräver därför att 
den andra pelaren ska stärkas och att de miljöåtgärder inom jordbruket som vidtas inom 
ramen för pelaren ska effektiviseras, bl.a. genom obligatoriska minimiutgifter för 
miljöåtgärder inom jordbruket.

15. Europaparlamentet betonar att endast ett funktionellt, hållbart, brett och produktivt 
jordbruk kan leverera de nya tjänster som samhället kräver i form av kollektiva 
nyttigheter. Parlamentet förespråkar därför ett väl avvägt och integrerat tillvägagångssätt 
som beaktar både införandet av nya miljöskyddsåtgärder och den gemensamma 
jordbrukspolitikens centrala roll för att garantera en effektiv produktion.

16. Europaparlamentet betonar behovet av bättre samarbete på EU-nivå när det gäller 
vetenskaplig och tillämpad forskning för att skydda mångfalden av animaliska och 
vegetabiliska genetiska resurser, förbättra möjligheterna att anpassa dessa resurser till 
klimatförändringarna och främja en lämplig användning av dem i produktionsinriktade 
program för genetisk förbättring.

17. Europaparlamentet understryker behovet av att stödja miljövänliga jordbruksmetoder, 
inklusive användning av traditionella grödor och lokala växtsorter för att bevara den 
biologiska mångfalden. Parlamentet påminner om att den mångfald av arter och biotoper 
som i dag anses skyddsvärd kan härledas till tidigare markanvändning inom jord- och 
skogsbruket i Europa, som därför måste bevaras som en del av en hållbar strategi för 
markanvändning. Mot denna bakgrund påpekar parlamentet att olika förutsättningar när 
det gäller klimat, jordmån och tillgång till vatten framför allt förekommer på lokal och 
regional nivå, och att man därför måste ta hänsyn till regionala förutsättningar och finna 
differentierade användningsmöjligheter som motsvarar dessa skilda förutsättningar.

18. Europaparlamentet rekommenderar att styrelseformerna utvidgas till att inbegripa 
mobilisering av medborgarna men även ideella organisationer och ekonomiska aktörer, 
med betoning, när det gäller de sistnämnda, på att integrera den biologiska mångfalden i 
företagsstrategier. Parlamentet betonar behovet av att bedriva informations- och 
upplysningskampanjer om biologisk mångfald som riktar sig till alla ålders- och 
samhällsgrupper, varvid informationskampanjer för barn och ungdomar i första hand ska 
bedrivas i skolan. Parlamentet anser att utbildnings- och yrkesutbildningsprogrammen, 
särskilt de inom jordbruket, skogsbruket och därtill kopplade sektorer, måste vara mer 
fokuserade på den biologiska mångfaldens roll. Parlamentet anser att jordbrukarna spelar 
en viktig roll för bevarandet av den biologiska mångfalden, och att de därför bör 
uppmuntras och motiveras till att delta aktivt i de relevanta programmen.
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19. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på följderna för jordbruket av vissa 
handlingsprogram till stöd för den biologiska mångfalden, och i synnerhet de stora 
rovdjurens inverkan (framför allt björn och varg) på jordbruksekonomin och på 
djuruppfödarnas arbetsvillkor och psykiska hälsa.
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