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FÖRSLAG

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

1. Med beaktande av taket i den fleråriga budgetramen 2014–2020 för rubrik 2, beklagar 
Europaparlamentet att flera stora utgiftskategorier inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i praktiken sannolikt kommer att skäras ned under 2016, inbegripet 
direktstöd och marknadsåtgärder.

2. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang det föreslagna beloppet på 
63,1 miljarder euro i åtaganden (-0,1 % jämfört med 2015 (effekten av omfördelningen 
neutraliserad)) och 55,9 miljarder euro i betalningar (-0,2 %) i budgetförslaget för 2016 
för rubrik 2.

3. Europaparlamentet konstaterar att budgetförslaget för 2016 lämnar en marginal på 
1,2 miljarder euro under taket för åtagandena och en marginal på 1,1 miljarder euro under 
undertaket för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Parlamentet insisterar på 
att marginalen bibehålls inom rubrik 2 för att man ska kunna hantera eventuella framtida 
kriser inom jordbrukssektorn. Parlamentet inväntar kommissionens ändringsskrivelse som 
förväntas läggas fram i oktober 2015, vilken bör baseras på uppdaterad information om 
finansieringen av EGFJ.

4. Europaparlamentet betonar att budgetförslaget för 2016 är det första året direktstöden 
genomförs fullt ut, något som infördes genom förordning (EU) nr 1307/2013. Parlamentet 
noterar i detta sammanhang att åtagandena och anslagen i budgeten för EGFJ minskats 
med 1,4 % på grund av överföringar mellan den gemensamma jordbrukspolitikens två 
pelare. 

5. Europaparlamentet noterar att anslagen i budgetförslaget för 2016 för 
landsbygdsutveckling inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) kommer att medföra en ökning av åtaganden på 2,8 % och 
av betalningar på 6,3 %. Parlamentet framhåller emellertid att denna ökning är en logisk 
följd av den sena programplaneringen avseende nya program för perioden 2014–2020 och 
slutförandet av program för perioden 2007–2013.

6. Europaparlamentet välkomnar åtgärderna för att få nivån på utestående åtaganden under 
kontroll och anser detta vara en förutsättning för en framgångsrik inledning på 
programplaneringsperioden 2014–2020. Parlamentet uppmanar därför rådet och  
medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att täcka utestående betalningskrav.

7. Europaparlamentet beklagar de nedskärningar som gjorts i budgeten för interventioner på 
jordbruksmarknaderna jämfört med 2015. Mot bakgrund av Rysslands uttalade avsikt att 
förlänga förbudet om import till början av 2016, delar parlamentet inte kommissionens 
ståndpunkt att nödåtgärderna till följd av Rysslands embargo mot import från EU av vissa 
jordbruksprodukter ska begränsas till 2015. Parlamentet befarar att ytterligare 
marknadsinterventioner kommer att behövas 2016 för att stödja EU:s jordbrukare som 
drabbas av embargot.
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8. Europaparlamentet insisterar på att medel måste tillhandahållas för att kompensera de 
ekonomiska förluster som jordbrukarna lider som en följd av marknadskriser, sanitära 
kriser eller fytosanitära kriser, såsom Xylellabakterien, och upprepar att det är nödvändigt 
att använda de tillgängliga marginalerna under rubrik 2 för detta ändamål.    

9. Europaparlamentet beklagar de föreslagna nedskärningarna på 2 miljoner euro i ordningen 
för skolmjölk (från 77 miljoner euro i anslagen för 2015 till 75 miljoner euro i 
budgetförslaget för 2016). Parlamentet erinrar om parlamentets begäran om en ökning på 
20 miljoner euro per år för denna ordning. Parlamentet välkomnar att anslagen för det 
europeiska skolfruktsprogrammet ökat en aning och nu uppgår till 150 miljoner euro. 
Parlamentet framhåller att båda dessa program har visat sig vara nyttiga och effektiva 
inom medlemsstaterna och betonar hur viktiga de är mot bakgrund av den pågående krisen 
och nivån för undernäring hos barn i unionen.

10. Europaparlamentet vidhåller att varje inkomst i EU:s budget från tilläggsavgiften eller 
andra inkomster som avsatts för särskilda ändamål och som kommer från jordbruket 
2014/2015 måste hållas kvar under rubrik 2.    

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de medel 
som tilldelas reserven för kriser inom jordbrukssektorn i 2016 års budget, och som 
därefter förblir oanvända, i sin helhet lämnas kvar under rubrik 2 till följande budgetår och 
används för direktstöd till jordbrukare, i enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att över tid övervaka de 
avsevärda prissvängningarna för jordbruksprodukter, vilka inverkar negativt på 
jordbrukarnas inkomster, och att snabbt och effektivt vidta åtgärder när detta är 
nödvändigt.

13. Europaparlamentet välkomnar nivån på de anslag som beviljats till stöd för biodling, 
eftersom parlamentet konsekvent har betraktat biodling som en prioritering för jordbrukets 
framtid och för bevarandet av den biologiska mångfalden.

14. Europaparlamentet betonar målen om ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom det 
europeiska jordbruket, och begär att resurser ska tilldelas för att dessa mål ska kunna 
uppnås.


