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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påpekar att jordbruksutgifterna i EU:s budget är ganska statiska 
eftersom de är så förutsägbara och eftersom fullständig överenskommelse krävs mellan 
åtaganden och betalningar när det gäller direktbetalningar, och att sådana betalningar står 
för minst 70 procent av budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket innebär 
att eventuella variationer främst är kopplade till marknadsutgifter.

2. Europaparlamentet säger nej till rådets ändringar av budgetförslaget för 2012. Parlamentet 
menar att kommissionens beräkningar av budgetbehoven är mer realistiska än rådets 
förslag, särskilt när det gäller avslutande av räkenskaperna för föregående år. Parlamentet 
kräver därför att man återgår till beloppen i budgetförslaget för 2012, särskilt mot 
bakgrund av den rådande stora ekonomiska osäkerheten och instabiliteten på 
marknaderna, något som nödvändiggör försiktighet vid eventuella stora förändringar.

3. Europaparlamentet uttrycker oro över kommissionens optimistiska antagande att 
utvecklingen på jordbruksmarknaderna kommer att fortsätta att vara ganska stabil och på 
det stora hela positiv, samt över det ständigt minskade behovet av marknadsrelaterade 
utgifter. Parlamentet påpekar att effekterna av en förbättrad situation på marknaden ofta 
varierar mellan olika sektorer. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant 
övervaka utvecklingen på jordbruksmarknaderna och att vara beredd på att reagera snabbt 
och effektivt med de mekanismer som behövs för att motverka en negativ utveckling, som 
till exempel den nuvarande situationen i olivoljesektorn och grisköttssektorn. Parlamentet 
framhåller behovet av att anpassa skälen för ingripande och uppdatera tröskelpriserna 
utifrån utvecklingen på marknaderna.

4. Europaparlamentet framhåller vikten av tillräckliga anslag till vissa särskilda program 
som exempelvis programmen för frukt och mjölk i skolan. Parlamentet påpekar att dessa 
program inte bara gynnar jordbrukarna, utan även ger stöd till sårbara grupper i samhället 
och främjar en hälsosammare kost. Parlamentet begär därför att de belopp som hade 
införts för dessa båda program i budgetförslaget för 2012 förs in igen.

5. Europaparlamentet påpekar att program för de sämst ställda måste genomföras mot 
bakgrund av den talan som väckts vid tribunalen, vilket kommissionen helt riktigt påpekar 
i sitt uttalande om budgetberäkningen. Parlamentet konstaterar att tribunalen i sin dom i 
ärende T-576/08 av den 13 april 2011 fastslog att anslag till detta program endast ska 
täcka kostnaden för livsmedel från interventionslager, men inte utgifter som uppkommit 
genom inköp av livsmedel på marknaden. Parlamentet framhåller därför det akuta behovet 
av en ny rättslig grund för att upprätthålla samma nivå när det gäller det ekonomiska 
stödet för livsmedelsstödprogram.

6. Europaparlamentet begär att de föreslagna pilotprojekten startas, särskilt pilotprojekt som 
syftar till utveckla jordbruksprogram och stödinstrument som belönar producenter som 
levererar icke-miljörelaterade kollektiva nyttigheter, och pilotprojekt som innebär 
information till konsumenterna, i skolor, vid försäljningsställen och andra platser där 
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konsumenter finns, om de höga krav på kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och djurskydd 
som de europeiska jordbrukarna och djuruppfödarna måste uppfylla. Parlamentet 
efterlyser en utökning av pilotprojektet om ett utbytesprogram för unga jordbrukare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra samtliga föreslagna pilotprojekt.


