
AM\1243750SV.docx PE658.380v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

17.11.2021 A8-0200/1360

Ändringsförslag 1360
Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av 
medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet godkänner sitt 
uttalande och Europaparlamentets och 
rådets gemensamma uttalande, som 
bifogas denna resolution och som 
kommer att offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning, C-serien.

Or. en

För kännedom återges uttalandena här:

”Europaparlamentets uttalande om Europeiska rådets roll när det gäller 

lagstiftningskomponenter i den gemensamma jordbrukspolitiken

Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet i sina slutsatser av den 21 juli 2020 fattade 

beslut om lagstiftningskomponenter i den gemensamma jordbrukspolitiken som borde ha 

beslutats enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet i enlighet med fördragen. 

Europaparlamentet anser att sådana ensidiga föregripande beslut är oacceptabla och att de 

inkräktar på Europaparlamentets rättigheter som medlagstiftare på samma villkor som rådet.

Europaparlamentet beklagar att rådet därför var ovilligt att delta i meningsfulla förhandlingar 

med Europaparlamentet om dessa komponenter med hänvisning till att de redan hade 

beslutats av Europeiska rådet.

Europaparlamentet noterar särskilt att rådet inte engagerade sig i meningsfulla förhandlingar 

om bestämmelserna om införande av tak och successiv nedtrappning i artikel 15 och den 
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flexibilitet mellan anslag för direktstöd och Ejflu-anslag som fastställs i artikel 90, och anser 

att resultatet av förhandlingarna om dessa artiklar är otillfredsställande.

Europaparlamentet beklagar djupt rådets tillvägagångssätt och anser att det undergräver ett väl 

fungerande ordinarie lagstiftningsförfarande. Europaparlamentet insisterar därför på att detta 

inte får upprepas i framtida förhandlingar inom ramen för det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om den sociala dimensionen

Rådet och Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, genom en studie som ska 

genomföras två år efter de första två åren av tillämpningen av sociala villkor i alla 

medlemsstater, övervaka hur mekanismen inverkar på arbetstagares villkor och hur 

påföljdssystemet fungerar, och att vid behov lägga fram förslag för att stärka den 

gemensamma jordbrukspolitikens sociala dimension.  

Senast 2025 kommer kommissionen att bedöma möjligheten att införa artikel 7.1 i förordning 

(EG) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet i bilaga XX, och vid behov lägga fram 

förslag om detta.”


