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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att Europa behöver en starkare och mer konkurrenskraftig 
jordbrukssektor i syfte att säkerställa kvalitet och livsmedelssäkerhet för europeiska 
konsumenter, och för att kunna klara framtida utmaningar i samband med skapande av 
sysselsättning och ekonomisk tillväxt, samt i samband med miljösäkerhet.

2. Europaparlamentet erkänner den roll som jordbrukssektorn har att tillhandahålla 
miljörelaterade kollektiva nyttigheter. Parlamentet anser dessutom att jordbruken har en 
betydande och outnyttjad potential att tillhandahålla grön energi och att reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör utformas på ett sätt som utnyttjar jordbrukssektorns 
fulla potential, i egenskap av tillhandahållare av miljörelaterade kollektiva nyttigheter och 
grön energi.

3. Europaparlamentet anser att det behövs investeringar för innovation och utveckling av nya 
produktionssätt och produktionslösningar inom ramen för den andra pelaren, i syfte att 
skapa incitament för jordbrukare att ägna sig åt energiproduktion.

4. Europaparlamentet föreslår att jordbrukare ska ha rätt till det gröna inslaget förutsatt att de 
tillhandahåller tre miljörelaterade kollektiva nyttigheter som väljs ut från lista bestående 
av tio miljörelaterade kollektiva nyttigheter som är relevanta i alla medlemsstater.

5. Europaparlamentet betonar att det gröna inslaget bör vara obligatoriskt för 
medlemsstaterna att införa men frivilligt för jordbrukare. Parlamentet konstaterar att 
genom att integrera det gröna inslaget i den första pelaren, alltså delen om direktstöd, 
kommer det att stå i förbindelse med gröna och miljöinriktade initiativ och ge jordbrukare 
ett verkligt ekonomiskt incitament till att tillämpa mer miljövänliga produktionssätt.

6. Europaparlamentet betonar dessutom att det gröna inslaget inte får innebära ökad 
byråkrati för europeiska jordbrukare. Det behövs ett enkelt och logiskt system, och en 
tillsyn av hur det gröna inslaget uppfylls bör därför inkluderas i de befintliga 
övervakningsmekanismerna.

7. Europaparlamentet betonar att det gröna inslaget måste ta hänsyn till medlemsstaternas 
olika grundförutsättningar så att alla jordbrukare har lika möjligheter att ta del av det 
gröna inslaget, vilket innebär att det borde vara tillåtet att tillgodoräkna sig redan införda 
gröna åtgärder.

8. Europaparlamentet understryker att de miljörelaterade initiativen inom den första pelaren 
bör vara anpassade till europeiska förhållanden och komplettera de miljöinriktade åtgärder 
inom den andra pelaren som fokuserar på nationella, regionala och lokala prioriteringar 
och särdrag. Parlamentet anser att det gröna inslaget måste vara en del av direktstödet 
inom den första pelaren för att se till att det stödjer jordbrukarnas miljöåtaganden och för 
att säkerställa att det införs på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.


