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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at der som følge af det loft over udgiftsområde 2, der er pålagt i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, sandsynligvis i praksis vil ske en nedskæring i 
2016 af udgifterne inden for vigtige kategorier af den fælles landbrugspolitik, herunder 
de direkte betalinger og markedsforanstaltningerne;

2. noterer sig i den forbindelse de foreslåede 63,1 mia. EUR i forpligtelser (-0,1 % i 
forhold til 2015, hvor virkningerne af omprogrammeringen er neutraliseret) og 55,9 
mia. EUR i betalinger (-0,2 %) under budgetforslaget for 2016 til udgiftsområde 2;

3. noterer sig, at budgetforslaget giver en margen på 1,2 mia. EUR under loftet for 
forpligtelser og en margen på 1,1 mia. under delloftet for Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget; insisterer på, at margenen fastholdes inden for udgiftsområde 2 for at 
kunne håndtere enhver fremtidig krise i landbrugssektoren; afventer Kommissionens 
ændringsskrivelse, der forventes fremlagt i oktober, som bør være baseret på ajourførte 
oplysninger om EGFL-finansiering;

4. understreger, at budgetforslaget for 2016 er det første år med fuld gennemførelse af 
direkte betalinger indført med forordning (EU) nr. 1307/2013; noterer sig i den 
forbindelse nedskæringen af budgettet for EGFL med 1,4 % i forpligtelser og 
bevillinger på grund af overførsler mellem den fælles landbrugspolitiks to søjler;

5. konstaterer, at der i henhold til budgetforslaget for 2016 vil ske en forhøjelse af 
forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne til udvikling af landdistrikterne 
gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på 
henholdsvis 2,8 % og 6,3 %; understreger imidlertid, at forhøjelsen er en logisk 
følgevirkning af den sene programmering af de nye programmer i perioden 2014-2020, 
og afslutningen på programmerne fra 2007-2013;

6. glæder sig over foranstaltningerne med henblik på at bringe niveauet af ubetalte 
forpligtelser under kontrol og betragter dem som en forudsætning for at opnå en 
vellykket start på programmeringsperioden 2014-2020; opfordrer derfor indtrængende 
Rådet og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at dække 
udestående betalingsanmodninger;

7. beklager nedskæringerne i budgettet til interventioner på landbrugsmarkederne i forhold 
til 2015; er ikke enig med Kommissionen i, at hasteforanstaltningerne vedrørende det 
russiske forbud mod import fra EU af visse landbrugsprodukter kun skal omfatte 2015, i 
betragtning af at Rusland har givet udtryk for sine intentioner om at forlænge forbuddet 
mod import indtil begyndelsen af 2016; er bekymret over, at yderligere 
markedsinterventioner som en konsekvens af dette vil være nødvendige i 2016 for at 
støtte de EU-landbrugere, der rammes af forbuddet;

8. insisterer på nødvendigheden af at stille midler til rådighed for at kompensere for de 
økonomiske tab, som landbrugerne lider som følge af markedskrisen og kriser på 
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sundheds- og plantesundhedsområdet, som f.eks. Xylella fastidiosa, og gentager 
nødvendigheden af at anvende de tilgængelige margener under udgiftsområde 2 til dette 
formål;

9. beklager de foreslåede nedskæringer med 2 mio. EUR til skolemælksordningen fra 77 
mio. EUR i bevillingen for 2015 til 75 mio. EUR i budgetforslaget for 2016; minder om 
Parlamentets anmodning om en forhøjelse med 20 mio. EUR om året til denne ordning; 
der henviser til den lille forhøjelse i skolefrugtordningen til 150 mio. EUR; 
understreger, at begge programmer har vist sig at være nyttige og effektive i 
medlemsstaterne og understreger deres vigtighed i betragtning af den aktuelle krise og
niveauet for fejlernæring blandt børn i Unionen;

10. insisterer på, at enhver indtægt i EU's budget, der stammer fra tillægsafgiften eller 
enhver anden formålsbestemt indtægt fra landbruget i 2014/2015 forbliver under 
udgiftsområde 2;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at midler, der tildeles reserven 
for kriser i landbrugssektoren i 2016-budgettet, som efterfølgende ikke anvendes, 
forbliver under udgiftsområde 2 for det efterfølgende budgetår og anvendes til direkte 
betaling til landbrugerne, som fastsat i forordning (EU) nr. 1306/2013;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til rettidigt at overvåge 
landbrugsprodukternes betydelige prisvolatilitet, som har skadelige virkninger på 
landbrugernes indtægt, og til at reagere omgående og effektivt, når det er nødvendigt;

13. bifalder niveauet af de midler de bevilges til støtte for biavl, eftersom Parlamentet hele 
tiden har anset biavl for at være en prioritet for fremtidens landbrug og for bevarelsen af 
biodiversiteten;

14. fremhæver målene om at forbedre europæisk landsbrugs konkurrencedygtighed og 
bæredygtighed og anmoder om, at der stilles ressourcer til rådighed til at opfylde disse 
mål.


