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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet kräver att den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 ska ha som 
livsmedelsrelaterade mål att främja nya former av hållbar jordbruksproduktion där man 
strävar efter att spara energi, minska användningen av kemikalier och utnyttja 
ekosystemens potential på ett mer effektivt sätt. Parlamentet påpekar att denna politik 
måste kunna hantera sådana miljörelaterade utmaningar som klimatförändringar, 
resursutarmning, vattenförorening, erosion m.m..

2. Europaparlamentet påpekar att den gemensamma jordbrukspolitiken omfattar jordbrukare 
och den stora allmänheten – som både är skattebetalare och konsumenter –, eftersom 
allmänheten gagnas av säkra livsmedel, hälsosamma miljöer, god hälsa och utsikter till 
arbete. 

3. Europaparlamentet kräver att finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
grunda sig på en modell som omfattar stöd till naturbetingade nackdelar och stöd avseende 
miljömärkningen ”Gröna Punkten” eller stöd till förmån för sårbara regioner.

4. Europaparlamentet kräver att finansieringsbegreppet för de båda pelarna stärks så att 
förutsättningen för finansieringen är att vissa kriterier som hänför sig till miljön och den 
biologiska mångfalden uppfylls; syftet med detta är att livsmedel av hög kvalitet ska 
kunna produceras på ett hållbart sätt. Parlamentet påpekar att tillräcklig finansiering är den 
enda garantin för att målinriktade miljöåtgärder inom jordbruket ska bli framgångsrika.

5. Europaparlamentet betonar att ett obligatoriskt grönt inslag som respekterar ekosystemen 
inte endast kommer att gagna miljön utan också garantera en hållbar framtid för 
EU:s jordbruk. 

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsalternativ 2 genom vilket man 
skulle kunna ta itu med EU:s ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar och
dessutom stärka jordbrukets och landsbygdsområdenas bidrag till Europa 2020-målen om 
smart och hållbar tillväxt för alla.

7. Europaparlamentet anser att man inom ramen för den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken bör beakta de nya instrumenten för kolkrediten, eftersom jordbruket 
erbjuder enorma möjligheter när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. 

8. Europaparlamentet beklagar att EU:s mål för biologisk mångfald ännu inte har uppnåtts 
och förväntar sig att den gemensamma jordbrukspolitiken ska fungera som katalysator för 
åtgärder som syftar till att uppnå dessa mål. 

9. Europaparlamentet konstaterar att en majoritet av européerna motsätter sig användningen 
av genetiskt modifierade organismer inom jordbruket och i livsmedel. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att utreda möjligheten att inte finansiera jordbruksföretag 
som är involverade i sektorn för genetiskt modifierade organismer.
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10. Europaparlamentet understöder EU-finansierade projekt där jordbrukare och forskare kan 
samarbeta för att finna innovativa sätt att bruka jorden på ett miljömässigt hållbart sätt. 


