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KORTFATTAD MOTIVERING

Den samlade marknadsordningen inom den gemensamma jordbrukspolitiken är fortfarande en 
väsentlig del av och en viktig prioritering i den nuvarande reformen. Reformen försöker dra 
upp riktlinjer för organisationen av marknaderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken,
t.ex. för socker, vin och olivolja. Med förslagen försöker man täcka in alla sektorer i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och se till att unionens ekonomiska intressen upprätthålls.  

Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken med tiden har blivit mer komplex måste bättre 
lagstiftning och betydligt mindre byråkrati för jordbrukare vara en viktig del av den framtida 
gemensamma jordbrukspolitiken. Alla onödiga och alltför stora administrativa bördor och 
kostnader för nationella myndigheter bör undvikas, särskilt i ljuset av medlemsstaternas 
budgetkonsolidering och bristen på resurser. Det krävs ett målinriktat utnyttjande av medlen 
för att säkra en sund förvaltning av unionens medel, så att viktiga kollektiva nyttigheter kan 
levereras genom en multifunktionell gemensam jordbrukspolitik.  

Målet med kommissionens förslag är att fastställa en sektorsspecifik politik genom att ta fasta 
på varje enskild sektor. Utöver detta hänvisar förslagen till marknadsintervention och privata 
lagringsfrågor samt användningen av exportbidrag. Kommissionen har i förslaget berört 
frågan om producentorganisationer och producentgrupper, särskilt i frukt- och 
grönsakssektorn, liksom säljfrämjande åtgärder och märkningspraxis. Olika policyalternativ 
erbjuds sektorerna för att de ska klara av de framtida utmaningarna för jordbruksområdena
och för att målen för den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna uppnås. I reformen ska 
även ta hänsyn tas till de nya normerna för marknadsföring, produktion och kvalitetspaket 
(t.ex. mjölkkvoter), så att ett effektivt ramverk och ett system som kan undvika stora 
prissvängningar kan inrättas.

Det är av yttersta vikt att garantera allmänintresset i samband med beviljandet av stöd.  

Detta yttrande grundar sig på det totala belopp som kommissionen har öronmärkt för den 
gemensamma jordbrukspolitiken inom den kommande fleråriga budgetramen. Om några 
större förändringar görs inom förslaget måste innehållet i det här yttrandet revideras.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Miljöåtgärder och produktionsmetoder 
som tar hänsyn till miljön, inbegripet 
ekologiskt jordbruk.

(e) Miljöåtgärder och produktionsmetoder 
som tar hänsyn till miljön, inbegripet 
ekologiskt jordbruk och integrerad 
produktion.

Motivering

”Integrerad produktion” är en produktionsmetod som integrerar så många naturresurser och 
mekanismer som möjligt, vilket garanterar ett jordbruk som är hållbart på lång sikt. Av detta 
skäl, och med tanke på att det är en metod som kan genomföras inom så gott som alla typer 
av odlingar, bör den betraktas som en miljövänlig produktionsmetod som unionen accepterar 
för jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ekonomiska unionsstödet ska 
motsvara summan av de faktiskt inbetalade 
ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 30.1 a men begränsas till 50 % av 
de faktiskt verkställda utgifterna.

1. Det ekonomiska unionsstödet ska 
motsvara summan av de faktiskt inbetalade 
ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 30.1 a men begränsas till 60 % av 
de faktiskt verkställda utgifterna.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna procentsats får dock ökas till 4,6 %
av värdet av den saluförda produktionen 
under förutsättning att det belopp som 
överstiger 4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för åtgärder 
inom krisförebyggande och krishantering. 

Denna procentsats får dock ökas till 5 % av 
värdet av den saluförda produktionen under 
förutsättning att det belopp som överstiger 
4,1 % av värdet av den saluförda 
produktionen endast används för åtgärder 
inom krisförebyggande och krishantering. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa normer ska tillämpas i samma 
utsträckning och med samma 
noggrannhet på produkter från 
tredjeländer.

Motivering

Om ömsesidighetsprincipen tillämpas bör detta garantera att alla produkter som är avsedda 
för en och samma marknad uppfyller samma krav.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 

1. Exportbidragen som avses i det här 
kapitlet ska endast användas i enlighet 
med artikel 154. I den mån som krävs för 
att möjliggöra export på grundval av 
prisnoteringar eller priser på 
världsmarknaden och inom de gränser som 
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priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

följer av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget, får skillnaden 
mellan dessa prisnoteringar eller priser och 
priserna i unionen utjämnas genom 
exportbidrag för

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det vid sådana hot om
marknadstörningar som avses i första 
stycket föreligger tvingande skäl till 
brådskande åtgärder ska det förfarande som 
föreskrivs i artikel 161 i denna förordning 
tillämpas på delegerade akter som antas i 
enlighet med denna punkt.

När det vid sådana marknadstörningar som 
avses i första stycket föreligger tvingande 
skäl till brådskande åtgärder ska det 
förfarande som föreskrivs i artikel 161 i 
denna förordning tillämpas på delegerade 
akter som antas i enlighet med denna 
punkt.
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