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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att Europa och dess regioner behöver en ny, stark gemensam 
jordbrukspolitik som främjar utveckling, förbättrar konkurrenskraften på den 
internationella marknaden, blir mer marknadsinriktad och beaktar kollektiva nyttigheter 
såsom tryggad livsmedelsförsörjning, bevarad biologisk mångfald, en riktig vatten- och 
skogsförvaltning och en balanserad utveckling på grundval av utbildning och utbildning, 
och som också bidrar till bättre sammanhållning.

2. Europaparlamentet betonar att ett bevarat direktstöd i fortsättningen bör bidra till att 
säkerställa konkurrenskraft, ekonomisk stabilitet, rimliga inkomster för jordbrukare och en 
balanserad utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken och även till livsmedels-
och miljösäkerhet, vilket är en garant för ett riktigt genomförande av annan politik och 
andra strategier, inte minst Europa 2020-strategin. Parlamentet anser att det är nödvändigt 
att utveckla objektiva och tydliga kriterier som gör det möjligt att bestämma en lämplig 
nivå på direktstödet i hela EU och att gå ifrån tidigare kriterier för fördelning av medel 
inom ramen för direktstödet.

3. Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken måste ta större hänsyn 
till små familjejordbruks potential, problem och behov. Parlamentet betonar dessutom 
behovet av att diversifiera deras inkomster, utveckla deras affärsmässighet och skapa nya 
arbetstillfällen i landsbygdsområden. 

4. Europaparlamentet anser att regionernas och landsbygdsområdenas potential inte bara 
ligger i naturresurser som gör att de fyller en samhällelig och ekonomisk funktion utan att 
dessa områden framför allt är platser för livsmedelsproduktion som syftar till trygga 
livsmedelsförsörjningen och bidrar med viktiga råvaror till industrin och energiproduktion 
från förnybara källor. De utgör också värden när det gäller miljö, ekologi, landskap och 
turism samt icke-materiella värden, förankrande i tradition och kultur, bland annat det 
kulinariska kulturarv som regionala produkter utgör. 

5. Europaparlamentet uppmärksammar att överenskommelsen om de nuvarande principerna 
för tilldelning av medel inom ramen för den andra pelaren gjordes på grundval av 
sammanhållningskriteriet, dvs. de existerande skillnaderna i jordbrukets och landsbygdens 
utvecklingsnivå i olika medlemsstater och regioner. Eftersom dessa skillnader fortfarande 
existerar är det lämpligt att behålla hittillsvarande kriterier och medel för 
landsbygdsutveckling, särskilt med tanke på att den andra pelaren utvidgas för att beakta 
målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet betonar att detta kommer att kräva en lämplig 
samordning och uppgiftsfördelning mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och 
sammanhållningspolitiken.


