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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

A. Enligt artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska 
konkurrensreglerna tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter 
endast i den mån Europaparlamentet och rådet beslutar detta och med beaktande av de 
målsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken som föreskrivs i artikel 39 
i EUF-fördraget.

B. Ett av den gemensamma jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i EUF-fördraget är att 
tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt genom en höjning 
av den individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket.

C. I sin dom av den 14 november 20171 (”endivmålet”) bekräftade domstolen att den 
gemensamma jordbrukspolitiken har företräde framför konkurrensreglerna. Domstolen 
slog fast att förfaranden i form av att samordna priser eller de kvantiteter som ska 
släppas ut på marknaden eller att utbyta strategiska upplysningar kan undgå det förbud 
mot avtal, beslut och samordnade förfaranden som föreskrivs i artikel 101.1 i EUF-
fördraget, när de överenskommits mellan medlemmar inom en och samma 
producentorganisation eller inom en och samma sammanslutning av 
producentorganisationer – erkänd av en medlemsstat – och är absolut nödvändiga för att 
uppnå ett eller flera av de mål som den berörda producentorganisationen eller 
sammanslutningen av producentorganisationer tilldelats i enlighet med EU:s 
lagstiftning.

D. Förordning (EU) 2017/23932 (omnibusförordningen) innehåller undantag från 
tillämpningen av artikel 101 i EUF-fördraget genom att närmare bestämt fastställa att 
kollektiv verksamhet som bedrivs av producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer är nödvändig för att uppnå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i EUF-fördraget, förutsatt att den gemensamma 
verksamheten verkligen utövas och bidrar till att förbättra jordbrukarnas 
konkurrenskraft. Följaktligen är verksamheter såsom produktionsplanering och 
förhandlingar om avtal undantagna från de bestämmelser som fastställs i artikel 101 
i EUF-fördraget.

E. Den särskilda karaktär och de strukturella drag som kännetecknar EU:s jordbrukssektor, 
som främst består av små jordbruk ur ekonomisk synvinkel, leder till en splittrad 
produktion och svårigheter och utmaningar för vissa jordbrukare när det gäller att 
reagera på och anpassa sig till förändringar och krav på marknaden. Detta står i kontrast 
till den höga koncentrationen av andra aktörer i livsmedelskedjan, vilket ger upphov till 
allvarliga nackdelar när det gäller jordbrukarnas förhandlingsposition, och dessa 

1 Domstolens dom av den 14 november 2017, Président de l’Autorité de la concurrence mot Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) m.fl.
2 EUT L 350, 29.12.2017, s. 15.
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nackdelar bör beaktas av kommissionen och de nationella myndigheterna vid 
tillämpningen av konkurrensreglerna.

F. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör inriktas på att stödja små jordbruk 
och familjejordbruk, samtidigt som man ser till att hållbara jordbruksmetoder tillämpas. 
Sådana mål kan endast uppnås genom att man tillämpar en enhetlig strategi för all EU-
politik, inklusive konkurrenspolitiken.

G. Oförutsebara naturkatastrofer och oförutsägbara produktionsförhållanden, såsom 
ogynnsamma väderförhållanden och sjukdomsutbrott, kommer sannolikt att göra 
marknaden för jordbruksprodukter ännu mer instabil och utsatt för kriser, och ytterligare 
försvaga jordbrukarnas förhandlingsposition gentemot köparna. I detta sammanhang är 
det viktigt att ha tillgång till särskilda åtgärder som syftar till att bevara stabiliteten på 
marknaden.

H. Samarbetet mellan jordbrukarna spelar en avgörande roll för att stärka deras ställning i 
livsmedelskedjan, bidrar till den gemensamma jordbrukspolitikens mål och hjälper 
jordbrukare att reagera på ökade samhällskrav. Många jordbrukare i EU har fortfarande 
inte möjlighet att dra nytta av ett medlemskap i en producentorganisation, vilket gör 
deras ställning i livsmedelskedjan mycket sårbar och försvagar deras 
förhandlingsposition. Det finns därför ett behov av att stärka producentorganisationerna, 
bland annat genom konsolidering och sammanslutningar av producentorganisationer.

I. Konkurrenskraften hos EU:s jordbrukare är i hög grad beroende av att den inre 
marknaden fungerar korrekt och rättvist, liksom av att reglerna för statligt stöd och 
konkurrenspolitiken tolkas tydligt och verkställs för alla aktörer i livsmedelskedjan, 
särskilt producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och 
andra former av samarbete mellan producenter inom jordbrukssektorn.

J. Missbruk och den ökande konsolideringstrenden inom jordbruks- och 
livsmedelskedjans insats- och detaljhandelssektorer snedvrider konkurrensen och 
innovationen och påverkar därmed direkt och indirekt både producenter och 
konsumenter.

K. Den digitala tekniken kan hjälpa europeiska jordbrukare att tillhandahålla säkra och 
hållbara livsmedel av hög kvalitet och bidra till att minska jordbrukets miljöpåverkan, 
förbättra arbetsvillkoren för jordbrukare och öka landsbygdens attraktionskraft, särskilt 
för de yngre generationerna. Det finns mindre incitament för den privata sektorn att 
investera i bredband i dessa områden.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt beakta det faktum att målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom domstolen slagit fast, måste prioriteras 
framför konkurrenspolitiska mål genom att man tillämpar tydligare, mer flexibla och 
mer förutsägbara konkurrensregler på producenter och producentorganisationer. 

2. Europaparlamentet betonar att jordbruket på grund av sin speciella karaktär och sina 
långa produktionscyklar inte kan jämföras med någon annan verksamhet när det gäller 
utbudselasticitet, och att marknadens logik därför inte kan tillämpas på jordbrukssektorn 
på samma sätt som den tillämpas på andra sektorer.
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3. Europaparlamentet välkomnar den undersökning som kommissionen lät genomföra 
2018 om producentorganisationer och deras verksamhet inom sektorerna för olivolja, 
nöt- och kalvkött och jordbruksgrödor, vilken bekräftar dessa organisationers och deras 
sammanslutningars betydelse när det gäller att stärka primärproducenternas ställning i 
livsmedelskedjan och på ett positivt sätt bidra till målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i artikel 39 i EUF-fördraget. Parlamentet noterar undersökningens 
resultat att det finns fem gånger fler icke-erkända 
producentorganisationer/sammanslutningar av producentorganisationer än formellt 
erkända sådana, och att bristen på stöd från regeringar utgör en utmaning för 
möjligheten att inrätta producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer. Parlamentet beklagar att producentorganisationerna inte 
utvecklas i samma utsträckning i alla medlemsstater, och kräver att man undanröjer 
återstående hinder i erkännandeprocessen och garanterar rättssäkerhet. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen att öka medvetenheten om fördelarna med att 
ha producentorganisationer som erkänts enligt förordning (EU) nr 1308/20133 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning), och uppmuntrar inrättandet av fler producentorganisationer 
så att jordbrukarna vid sidan av sina övriga roller kan stärka sin ställning och effektivt 
förhandla om priser och ta itu med maktobalanserna inom livsmedelskedjan.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att inom ramen för den pågående 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken förtydliga bestämmelserna om 
producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och 
branschorganisationer i förordningen om en samlad marknadsordning, särskilt när det 
gäller konkurrenspolitiken, med utgångspunkt i de framsteg som gjorts genom 
omnibusförordningen, och i enlighet med domstolens dom i endivmålet, för att på så 
sätt skapa större rättssäkerhet och förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma genomförandet av och 
förtydliga tillämpningsområdet för artikel 209 i förordningen om en samlad 
marknadsordning, särskilt när det gäller de undantag från konkurrensreglerna som 
beviljas vissa avtal och förfaranden som tillämpas av jordbrukare i sammanslutningar, 
i syfte att skapa större klarhet och rättssäkerhet för berörda parter när denna artikel 
genomförs, och för att ge kommissionen större flexibilitet vid genomförandet av denna 
artikel.

6. Europaparlamentet välkomnar den studie som har utarbetats för kommissionen om bästa 
modeller för hur producentorganisationer kan skapas, utföra sina uppgifter och få stöd, i 
vilken man erkänner producentorganisationernas och deras sammanslutningars bidrag 
till sina medlemmars ekonomiska, tekniska och sociala utveckling, med potentiella 
indirekta positiva effekter för jordbrukare som inte är medlemmar i 
producentorganisationer och positiva externa effekter för andra aktörer i 
livsmedelskedjan. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa rättssäkerhet för 
producentorganisationerna, särskilt när det gäller kriterier för erkännande och 
verksamheter.

3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
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7. Europaparlamentet erkänner den roll som branschorganisationer spelar i kedjan genom 
att fungera som en plattform för dialog, forskning och utveckling, bästa praxis och 
marknadstransparens.

8. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av branschorganisationernas roll för att 
främja mer balanserade relationer i livsmedelskedjan, och stöder en utvidgning av 
värdefördelningsklausulen till att omfatta alla aktörer snarare än bara den första 
köparen, i enlighet med det förslag till betänkande som antogs i april 2019 av 
parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling om den nya 
gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter som en del av 
nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

9. Europaparlamentet begär att det i enlighet med artikel 210 i förordningen om en samlad 
marknadsordning införs ett uttryckligt och automatiskt undantag från artikel 101 i EUF-
fördraget, på grundval av nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna, så att 
branschorganisationer inom jordbruket ska kunna fullfölja de uppdrag som de anförtros 
genom förordningen om en samlad marknadsordning, med målsättningen att främja 
syftet med artikel 39 i EUF-fördraget.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bestämmelserna i artikel 222 
i förordningen om en samlad marknadsordning aktiveras snabbt, så att allvarliga 
obalanser på marknaden kan åtgärdas.

11. Europaparlamentet välkomnar framgången med de utbudshanteringsåtgärder som 
införts för kvalitetsost och skinka på begäran av producentorganisationer, 
branschorganisationer och grupper av aktörer. Parlamentet begär att de bestämmelser i 
förordningen om en samlad marknadsordning som godkänner införandet av regler för 
utbudsreglering ska utvidgas till att omfatta alla produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning för att uppnå en bättre balans 
mellan tillgång och efterfrågan.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra en dialog med alla berörda aktörer 
om hur jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar och att anpassa EU:s 
konkurrenspolitik till den senaste utvecklingen på handelsområdet.

13. Europaparlamentet välkomnar antagandet av direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 
2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan4, 
vilket utgör ett viktigt första steg mot att uppnå rättvisa mellan operatörer och för att 
hantera obalansen i förhandlingsstyrkan inom livsmedelskedjan. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införliva direktivet utan dröjsmål, och uppmanar kommissionen att 
noggrant övervaka framstegen med införlivandet och främja utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förteckna vilka 
ytterligare otillbörliga metoder som är förbjudna och fastställa högre standarder.

14. Europaparlamentet beklagar dock att tillämpningsområdet för direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder i livsmedelskedjan inte omfattar alla leverantörer, eftersom det utesluter 
dem som inte är små och medelstora företag, och att försäljning med förlust inte finns 

4 EUT L 111, 25.4.2019, s. 59.
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med i förteckningen över metoder som är förbjudna på EU-nivå.

15. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att jordbrukspriserna ohållbart pressas nedåt 
till följd av överdriven producent- eller köparmakt nedströms i 
jordbruksleveranskedjorna. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över sin strategi 
för att bedöma missbruk av dominerande marknadsställning, så att man även tar med 
fall där jordbrukspriser ohållbart pressas nedåt, oavsett om det leder till högre 
konsumentpriser eller inte. Parlamentet anser att det bredare konsumentintresset 
inkluderar stöd för skäliga inkomster för jordbrukare genom att man säkrar en skälig 
andel av det värde som skapas i livsmedelskedjan, för att säkerställa en ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar jordbrukssektor.

16. Europaparlamentet upprepar att stödet inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken bland annat är utformat för att säkerställa jordbruksföretagens 
hållbarhet och uppmuntra jordbrukarna att producera livsmedel av hög kvalitet till 
rimliga priser. Parlamentet uttrycker sin oro över de allt större skillnaderna mellan 
produktionspris och försäljningspris inom livsmedelssektorn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att identifiera och genomföra effektiva marknadsåtgärder som minskar 
denna klyfta och skapar ett balanserat och hållbart samband mellan dessa två.

17. Europaparlamentet uppmärksammar den roll som inköpsallianser spelar för att skapa 
ekonomiska effektivitetsvinster inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Parlamentet 
betonar dock att den nuvarande bristen på information inte gör det möjligt att utvärdera 
vilka ekonomiska effekter sådana inköpsallianser har på leveranskedjans sätt att 
fungera, särskilt när det gäller eventuella strategiska anpassningar, som kan leda till 
minskad konkurrens och mindre marginaler för investeringar och innovation. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med sin djupgående analys av hur 
utbredda inköpsallianserna är och vilka effekter de har på jordbruks- och 
livsmedelsförsörjningskedjans ekonomiska funktion, särskilt för jordbrukare, mindre 
producenter och leverantörer samt för små och medelstora företag.

18. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster5. Parlamentet 
noterar att kommissionen har inlett en formell antitrustutredning för att bedöma 
Amazons användning av känsliga uppgifter från oberoende återförsäljare och företagets 
eventuella missbruk av sin dubbla roll som återförsäljare och marknadsplats, och 
uttrycker sin oro över eventuella paralleller som kan dras till europeiska plattformar för 
livsmedelsbutiker. Parlamentet betonar att en eventuell differentierad eller 
diskriminerande behandling av egna varumärken och andra detaljhandelsvaror kan 
snedvrida konkurrensen på marknaden och minska innovationen och produktutbudet för 
konsumenterna. Parlamentet betonar att kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna måste ta sitt ansvar för att se till att sådana situationer inte 
uppstår.

19. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av kommissionens rapport om 
tillämpningen av konkurrensreglerna inom jordbrukssektorn. Parlamentet konstaterar att 
en betydande del av överträdelserna av konkurrenslagstiftningen inom jordbrukssektorn 

5 EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
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begås av företag som bearbetar jordbruksprodukter, medan de flesta klagomål kommer 
från jordbrukare. Parlamentet efterlyser en effektiv övervakning från kommissionens 
sida av de företag som är verksamma på marknaden för livsmedelsbearbetning.

20. Europaparlamentet påminner om att betydande horisontell och vertikal omstrukturering 
har skett, vilket har lett till en ytterligare konsolidering inom de redan koncentrerade 
branscherna för utsäde, kemiska produkter för jordbruket, gödningsmedel, djurgenetik 
och jordbruksmaskiner, liksom inom bearbetnings- och återförsäljningssektorerna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att vid bedömningen av sammanslagningar inom 
dessa sektorer även ta hänsyn till andra effekter än konsumentpriserna. Parlamentet 
betonar att EU-jordbrukarnas, EU-medborgarnas och miljöns intressen måste skyddas 
genom en övergripande bedömning av konsekvenserna på jordbruksföretagsnivå av 
sammanslagningar och förvärv av leverantörer av insatsvaror för jordbruk, inbegripet 
växtskyddsmedelsproducenter.

21. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att kommissionen fortsätter sin 
detaljerade övervakning av EU:s marknad för bekämpningsmedel, utsäde och 
egenskaper samt övervakar digitaliseringens inverkan på jordbrukssektorn.

22. Europaparlamentet anser att produktionskostnaderna måste beaktas till fullo när man 
enas om priser i avtal mellan producenter och återförsäljare/bearbetningsföretag och att 
priserna också måste garantera jordbrukarna en skälig inkomst. Parlamentet betonar 
behovet av ökad transparens på marknaden för att bidra till en mer rättvis prisöverföring 
i leveranskedjan. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra 
marknadsövervakningsuppgifterna om volymer, priser och marginaler, särskilt inom 
den ekologiska sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram indikatorer för 
produktionskostnader och marginaler som sedan kan tjäna som referenser i avtal där 
större hänsyn tas till produktionskostnader och löner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa tydliga riktlinjer för värdedelning i leveranskedjan för att 
möjliggöra en prisöverföring på nivåer som är rättvisa för både konsumenten och 
producenten.

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inrätta en permanent 
plattform på EU-nivå för information om riskhanteringsverktyg för att hjälpa 
jordbrukare att hantera osäkerhet relaterad till klimat och marknadsvolatilitet och andra 
risker där intressenterna kan utbyta bästa praxis, i enlighet med det som kommissionens 
slog fast i sitt meddelande från november 2017 om framtiden för livsmedel och 
jordbruk.

24. Europaparlamentet påpekar att stora skillnader i direktstöden hindrar hållbara 
jordbrukarinitiativ till förmån för klimatet och miljön och snedvrider konkurrensen i 
EU. Parlamentet påminner om det åtagande som gjordes av Europeiska rådet den 7–8 
februari 2013 om att harmonisera stödbetalningarna inom EU senast 2013.

25. Europaparlamentet uppmärksammar att protesterna från jordbrukarnas sida ökar och 
noterar att frihandelsavtalens kumulativa konsekvenser för EU:s jordbruks- och 
livsmedelssektor är ett av jordbrukarnas problem. Parlamentet frågar sig huruvida 
frihandelsavtal innebär en konkurrensnackdel för EU:s livsmedelsproducenter, med 
tanke på skillnaderna mellan normer på det sociala området och inom hälso- och 
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sjukvård, arbetsrätt, miljö och djurskydd i tredjeländer. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att så snart som möjligt lägga fram sin senaste rapport om de kumulativa 
effekterna av pågående och framtida handelsavtal, och efterlyser en tillämpning av 
principerna om ömsesidighet och efterlevnad för jordbruksprodukter och skydd av 
sårbara sektorer i framtida och pågående handelsförhandlingar, samtidigt som man ser 
till att alla nödvändiga inspektioner genomförs.

26. Europaparlamentet anser att den offentliga efterfrågan på mer hållbara 
livsmedelssystem måste tillgodoses inom konkurrenspolitiken för att bättre integrera 
värdet av kollektiva nyttigheter i prissättningen av livsmedel, med beaktande av sociala, 
miljömässiga och djurskyddsrelaterade frågor. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
klargöra för producenter och nationella konkurrensmyndigheter villkoren för att ingå 
avtal mellan aktörer inom samma sektor i syfte att förbättra hållbarheten i 
livsmedelskedjan, utan att konkurrenslagstiftningen överträds, och på detta sätt erkänna 
hållbarhetsavtalens bidrag till att förbättra produktionen av jordbruksprodukter, 
samtidigt som konsumenterna och samhället som helhet gynnas, särskilt inom ramen för 
den pågående översynen av de övergripande förordningarna om gruppundantag och 
därmed sammanhängande riktlinjer. Parlamentet anser att tydliga riktlinjer är särskilt 
relevanta för jordbrukssektorn på grund av de miljömässiga utmaningar som den måste 
ta itu med och de hållbarhetskrav som den måste uppfylla.

27. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska gröna given måste säkerställa politisk 
samstämmighet mellan jordbruk, klimatåtgärder, miljö och handelspolitik.

28. Europaparlamentet betonar att man inom ramen för strategin ”Från jord till bord” och 
EU:s konkurrenslagstiftning måste erkänna primärproducenternas viktiga bidrag när det 
gäller att leverera livsmedel av hög kvalitet och tillhandahålla samhället kollektiva 
nyttigheter, för vilket de för närvarande inte belönas i tillräcklig utsträckning, och sträva 
efter att uppnå hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Parlamentet konstaterar att strategin 
”Från jord till bord” skulle kräva ett enhetligt tillvägagångssätt som omfattar all EU-
politik, säkrar rättvis konkurrens och säkerställer lika villkor för alla företag och att den 
måste ta hänsyn till klimatförändringarnas inverkan på livsmedelskedjans funktion och 
hållbarhet samt på livsmedelstryggheten.

29. Europaparlamentet välkomnar den pågående kontrollen av ändamålsenligheten i fråga 
om 2012 års paket för modernisering av bestämmelserna om statligt stöd och mer 
specifikt den pågående översynen av gruppundantagsförordningen för jordbruket och 
Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn 
och i landsbygdsområden, vilka kommer att upphöra att gälla den 31 december 2020.

30. Europaparlamentet anser att offentlig finansiering är nödvändig för att trygga 
utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden och i avlägsna områden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att främja och stödja beslutsfattare inom den offentliga 
sektorn när det gäller att bättre utforska möjligheterna till offentligt stöd, på grundval av 
EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd i samband med snabb 
utbyggnad av bredbandsnät, i syfte att påskynda och underlätta utbyggnaden av 
bredbandsinfrastruktur och se till att landsbygdsområdena inte hamnar på efterkälken.
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31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja undantag från reglerna om 
statligt stöd för de skatteregler som gäller specifikt för jordbrukssektorn och som 
medlemsstaterna infört för att uppmuntra jordbrukarna att inrätta ett frivilligt 
buffertsparande med vars hjälp de bättre kan hantera de allt större klimat- och 
hälsorelaterade riskerna samt ekonomiska kriser.

32. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av översynen av förordningen om stöd av 
mindre betydelse inom jordbruket. Parlamentet påpekar att ökningen av det maximala 
stödbeloppet per enskilt företag och av det nationella taket, kombinerat med tillämpning 
av ett sektorsspecifikt tak, kommer att hjälpa jordbruksföretag att klara av 
klimatutmaningarna och samtidigt förhindra eventuella marknadssnedvridningar.

33. Europaparlamentet välkomnar förslaget till förordning om programmet för den inre 
marknaden, och mer specifikt de åtgärder för livsmedelskedjan som stöds, såsom 
veterinära och fytosanitära åtgärder, för att ta itu med djur- och växtskyddskriser. 
Parlamentet uppmanar rådet och parlamentet att snabbt slutföra förhandlingarna och 
anta förordningen.

34. Europaparlamentet understryker vikten av att i god tid dra slutsatser i fråga om 
kommissionens två förslag till övergångsförordningar för att undvika förseningar och 
komplikationer som skulle kunna leda till instabilitet på marknaden.

35. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att inom GD Jordbruk bevara alla 
befogenheter som rör tillämpningen av artiklarna 209 och 210 i förordningen om en 
samlad marknadsordning och statligt stöd för utveckling av jordbruks- och 
skogsbrukssektorn och landsbygdsområden, för att på detta sätt säkra den sakkunskap 
som behövs för att hantera och samordna frågor på detta område, vilket är nödvändigt 
med hänsyn till dessa sektorers särdrag och till fullo förenligt med målen och det stöd 
som tillhandahålls inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 
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