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Förslag till resolution 

Punkt 181 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

181. Europaparlamentet anser att 

kommissionen, efter samråd med 

medlemsstaterna, regelbundet bör 

rapportera till parlamentet om hur de 

landsspecifika EDP-förfarandena utförs. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 182 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

182. Europaparlamentet 

rekommenderar kommissionen att 

fortsätta insatserna för att involvera 

nationella finanspolitiska nämnder och 

att säkerställa att den rådgivande 

europeiska finanspolitisk nämnden ges en 

formell roll i EDP-förfarandet. 

Parlamentet konstaterar att insynen i 

EDP-förfarandet har förbättrats under de 

senaste åren och förstår att det inte alltid 

är möjligt att offentliggöra politiskt 

känslig information. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 183 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

183. Europaparlamentet 

rekommenderar att EDP-förfarandet i 

högre grad fokuserar på att minska 

offentliga skulder. Parlamentet noterar att 

endast 13 medlemsstater hade en 

skuldkvot på under 60 % av BNP i slutet 

av 2014. Parlamentet påpekar att flera 

medlemsstater för närvarande har stora 

skulder, trots en svag återhämtning i 

unionen, och att de offentliga 

skuldnivåerna är högre i dag än 2010. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 186 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

186. Europaparlamentet anser att 

kommissionen bör säkerställa att 

tillämpningen av EDP-bestämmelser nära 

bör samordnas med 

strukturreformsåtgärder som antagits 

inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 307 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

307. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens förfarande för erkännande 

inte tar hänsyn till en del av de centrala 

aspekterna när det gäller hållbarhet och 

rättvis handel, såsom konflikter avseende 

besittningsrätt till mark, tvångsarbete eller 

barnarbete, dåliga arbetsvillkor för 

jordbrukare, hälso- och säkerhetsrisker och 

inverkan av indirekt ändring av 

markanvändning, som i andra sammanhang 

anses vara ytterst relevanta. Parlamentet 

anser att detta innebär att kommissionens 

politik inte är konsekvent. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att omforma sina 

bedömningsförfaranden på ett mer 

omfattande sätt och att ta med dessa 

aspekter i sitt kontrollförfarande för de 

frivilliga systemen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att kräva att de frivilliga 

systemen en gång om året utifrån sitt 

certifieringsarbete rapporterar alla 

uppgifter om dessa risker. 

307. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionens förfarande för erkännande 

inte tar hänsyn till en del av de centrala 

aspekterna när det gäller hållbarhet och 

rättvis handel, såsom a) gigantiska 

handelsavtal (Ceta och TTIP är bara två 

exempel) som kommer att leda till 

minskad lokal produktion/ökad 

centraliserad produktion och därmed 

ökade transporter och därmed också 

ökade luftföroreningar, b) konflikter 

avseende besittningsrätt till mark, c) 

tvångsarbete eller barnarbete, d) dåliga 

arbetsvillkor för jordbrukare, e) hälso- och 

säkerhetsrisker och inverkan av indirekt 

ändring av markanvändning, som alla i 

andra sammanhang anses vara ytterst 

relevanta. Parlamentet anser att detta 

innebär att kommissionens politik inte är 

konsekvent. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att omforma sina 

bedömningsförfaranden på ett mer 

omfattande sätt och att ta med dessa 

aspekter i sitt kontrollförfarande för de 

frivilliga systemen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att kräva att de frivilliga 

systemen en gång om året utifrån sitt 

certifieringsarbete rapporterar alla 

uppgifter om dessa risker. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 380 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

380. När det gäller GJP efter 2020 

uppmanar Europaparlamentet 

kommissionen att förbättra reglerna 

avseende tvärvillkor för kontroller på plats 

och kommer att uppmana 

medlemsstaterna att genomföra sina 

nuvarande administrativa kontroller på ett 

effektivt sätt genom att använda all 

relevant information som finns tillgänglig. 

Parlamentet anser att detta bör göra att man 

kan koncentrera sig på centrala 

kontrollpunkter på ett mer ändamålsenligt 

sätt. 

380. När det gäller GJP efter 2020 

uppmanar Europaparlamentet 

kommissionen att förbättra reglerna 

avseende tvärvillkor för kontroller på plats 

och uppmanar medlemsstaterna att 

genomföra sina nuvarande administrativa 

kontroller på ett effektivt sätt genom att a) 

använda all relevant information som finns 

tillgänglig, och b) minska antalet byråer 

som är involverade i sådana kontroller till 

ett minimum för att därmed säkerställa att 

jordbrukare inte försätts i en situation 

såsom till exempel den som råder i Irland, 

där flera olika byråer är involverade som 

alla kan ha sina egna prioriteringar, som 

alla kan höra av sig när som helst, och 

som alla i grunden är subjektiva. 

Parlamentet anser att detta bör göra att man 

kan koncentrera sig på centrala 

kontrollpunkter på ett mer ändamålsenligt 

sätt. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 382 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

382. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen att efter rapporten om GJP:s 

resultat som ska läggas fram i slutet av 

2018 ta fram en metod för hur man mäter 

kostnaderna för tvärvillkor. 

382. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen att utveckla en 

standardmetod för bedömningen av 

tvärvillkoren i syfte att minska 

subjektiviteten/snedvridningar som beror 

på inspektören i dessa bedömningar, och 

att utveckla denna standard i alla 

medlemsstater. Parlamentet uppmuntrar 

vidare kommissionen att efter rapporten 

om GJP:s resultat som ska läggas fram i 

slutet av 2018 också utveckla en 

standardmetod för hur man mäter 

kostnaderna för tvärvillkor. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 395 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

395. Europaparlamentet beklagar att 

medlemsstaterna inte har agerat kollektivt 

för att påskynda den gemensamma 

upphandlingen av pandemiskt 

influensavaccin och konstaterar att 

influensan årligen påverkar hälso- och 

sjukvården i de enskilda medlemsstaterna. 

Parlamentet anser att en samordnad metod 

i alla medlemsstater skulle gynna EU-

medborgarnas hälsa och minska 

kostnaderna. 

395. Europaparlamentet noterar att 

medlemsstaterna inte har agerat kollektivt 

för att påskynda den gemensamma 

upphandlingen av pandemiskt 

influensavaccin. Parlamentet konstaterar 

att influensan årligen påverkar hälso- och 

sjukvården i de enskilda medlemsstaterna, 

men med tanke på kostnaden för vacciner 

som måste ändras varje år 

rekommenderar parlamentet att en 

omfattande och fullständigt oberoende 

(särskilt av läkemedelsbolagen själva) 

studie ska genomföras av dessa vacciners 

ändamålsenlighet. Parlamentet anser att en 

samordnad metod i alla medlemsstater 

kommer att gynna EU-medborgarnas hälsa 

och minska kostnaderna. 

Or. en 

 


