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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI_PV(2020)0415_1

PROTOKOLL
från sammanträdet på distans den 15 april 2020 kl. 15.00–17.00

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 15 april 2020 kl. 15.07 med utskottets ordförande, 
Norbert Lins, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan AGRI_OJ(2020)1504_1

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

3. Justering av protokollen från den

22–23 januari 2020 PE 646.927v01-00
17–18 februari 2020 PE 648.355v01-00

Protokollen justerades.

Sammanträdet fortsatte med Peter Jahr som ordförande.

4. Diskussion med Janusz Wojciechowski, kommissionsledamot med ansvar för 
jordbruk, om hur covid-19-pandemin påverkar jordbrukssektorn

Följande yttrade sig: Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Herbert Dorfmann, Paolo De 
Castro, Nobert Lins, Ulrike Müller, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming 
Flanagan, Anne Sander, Eric Andrieu, Asger Christensen, Clara Aguilera,Tilly Metz, 
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Mairead McGuinness, Daniel Buda, Angelo Ciocca, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, 
Carmen Avram, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Chris MacManus, Marlene Mortler

Sammanträdet fortsatte med Martin Hlaváček som ordförande.

5. Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) under 2021

Behandling av kompromissändringsförslag

Följande yttrade sig: Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Álvaro Amaro, Ivan David, 
Mazaly Aguilar, Petros Kokkalis, Francisco Guerreiro, Michael Niejahr (GD AGRI)

6. Övriga frågor

Rekommendationer utfärdade av AGRI:s samordnare vid deras sammanträde den 30 
mars 2020

1.1. DISKUSSION MED KOMMISSIONSLEDAMOTEN OM ÅTGÄRDER I 
SAMBAND MED COVID-19-PANDEMIN EFTER MÖTET I RÅDET 
(JORDBRUK OCH FISKE) DEN 25 MARS 

Kommissionsledamot Wojciechowski skulle besvara AGRI-utskottets skrivelse.

Följande kommissionsinitiativ hade redan inletts:
 Garanterat fri rörlighet för varor och arbetstagare genom gröna korridorer.
 Större statligt stöd till jordbruket.
 Senareläggande med 1 månad av tidsfristen för jordbrukares ansökningar om 

direktstöd.

Kommissionen skulle ytterligare undersöka följande:
 Användningen av outnyttjade medel inom ramen för den andra pelaren.
 Möjligheten att ändra landsbygdsutvecklingsprogrammen.
 Påskyndande av förskotten av direktstöd.
 Större flexibilitet när det gäller kontroller av genomförandet av den 

gemensamma jordbrukspolitiken.
 Analyser av verktyg för marknadsinterventioner.

Samordnarna välkomnade kommissionens redan tagna och framtida initiativ, och 
efterfrågade ytterligare åtgärder så snart som möjligt, bland annat avseende följande:

 Omedelbar likviditet för att stödja jordbrukare.
 Marknadsåtgärder för specifika sektorer. 
 Säkerställande av att anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken förblir 

orörda i den fleråriga budgetramen.
 Regelbundna möten med kommissionsledamoten för uppföljning av de åtgärder 

som genomförs.
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1.2. DISKUSSION MED ELSI KATAINEN OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSERNA 

Föredraganden gjorde sitt yttersta för att se till att ärendet antogs i enlighet med den 
planerade tidsplanen, och arbetade för en omröstning om betänkandet vid 
sammanträdet den 27–28 april.
Förhandlingar pågick om en fullständig uppsättning av kompromissändringsförslag 
med alla politiska grupper.

Samordnarna stödde föredraganden och ville hålla ett utskottssammanträde före 
omröstningen.

1.3. DISKUSSION MED FÖREDRAGANDENA OM LAGSTIFTNINGSFÖRSLAGEN 
OM DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN – NÄSTA STEG 

Föredragandena informerade samordnarna om de framsteg som gjorts på teknisk 
nivå, främst genom distansmöten och skriftligt förfarande.

Alla räknade med att omröstningen i kammaren skulle kunna hållas efter 
sommaruppehållet.

Samordnarna godkände detta tillvägagångssätt. 

2. FÖRDELNING AV ÄRENDEN SOM BEHANDLAS INOM RAMEN FÖR 
VERKSAMHETSKONTINUITET

2.1. ENVI – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en 
ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 
(Europeisk klimatlag) – COM(2020)0080, 2020/0036(COD)

Beslut: Beslut skulle fattas om denna punkt genom skriftligt förfarande.

3. FRAMTIDEN FÖR STRATEGIN FRÅN JORD TILL BORD

Beslut: Man skulle avvakta med att begära en studie från utredningstjänsten tills 
kommissionen hade offentliggjort dokumentet.

4. SAMORDNARNAS FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR KOMMANDE 
SAMMANTRÄDEN

4.1. Förslag om att hålla samordnarnas nästa sammanträde den 15 april 2020.

Beslut: Samordnarnas och utskottets sammanträden skulle hållas den 15 april 2020.

5. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM

Beslut: Inga åtgärder avseende handlingarna i bilagan. 
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6. ÖVRIGA FRÅGOR
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 BILAGA I

5.1. Förteckning över nyligen inkomna begäranden från utskotten om tillstånd att utarbeta 
initiativbetänkanden 

5.2. Kommissionens digitala paket och pressmaterial om Ett Europa rustat för den digitala 
tidsåldern

5.3. Rådets rekommendationer av den 18 februari 2020 om beviljande av ansvarsfrihet för 
genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018

5.4 Rådets rekommendationer av den 18 februari 2020 om beviljande av ansvarsfrihet för 
kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018

5.5. Rådets slutsatser om budgetriktlinjerna för 2021 – antagna av rådet vid dess möte den 
18 februari 2020

5.6. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt Regionkommittén Att forma EU:s digitala framtid – 
COM(2020)0067

5.7. Kommissionens vitbok om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens 
och förtroende – (COM(2020)0065)

5.8. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén En EU-strategi för data – 
COM(2020)0066

5.9. TRAN-utskottets begäran om att bli associerat utskott till BUDG-utskottets 
initiativbetänkande om finansieringen av den gröna given – svar på BUDG-utskottets 
skrivelse

5.10. Antagande av rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens 
vägnar i den associeringskommitté som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om 
upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras 
medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan, när det gäller 
informationsutbyte för att utvärdera effekterna av avtalet genom skriftväxling om 
ändring av associeringsavtalet – 05588/20

5.11. Synpunkter från Confederazione Generale dell’Agricoltora Italiana på 
kommissionens förslag att dra tillbaka en del av de tullförmåner som beviljats 
Kambodja enligt EU:s handelsordning ”Allt utom vapen”, och på beslutet att utesluta 
ris

5.12. Yttrande från den rumänska senaten över förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin 
från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet 
mellan pelare avseende kalenderåret 2020 – COM(2019)0580

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sv
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05762
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05762
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05760
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05760
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05759
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0067
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0065
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0066
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05588
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5.13. Yttrande från den rumänska senaten över förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, 
(EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning 
under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 
1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 
2021 – COM(2019)0581

5.14. Resolution om kommissionens arbetsprogram för 2020, antagen av Regionkommittén 

5.15. Antagande av rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal

5.16. Yttrande från det grekiska parlamentet över den nya gemensamma jordbrukspolitiken 

5.17. Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens 
vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller Republiken Serbiens anslutning till 
1995 års konvention om handel med spannmål – COM(2020)0073

5.18. Kommissionens rapport av den 19.2.2020 om EU 2019 – Allmän rapport om EU:s 
verksamhet — C(2020)0860

5.19. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén En ny handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa – COM(2020)0098

5.20. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén Kartlägga och åtgärda hinder på den inre 
marknaden – COM(2020)0093 – SWD(2020)0054

5.21. Revisionsrättens yttrande nr 1/2020 över kommissionens förslag till förordning om 
övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken under år 2021

5.22. Yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis 
omställning – COM(2020)0022 

5.23. Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Leading the way to a global circular 
economy: state of play and outlook (inte översatt till svenska) – SWD(2020)0100

5.24. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt Regionkommittén Långsiktig handlingsplan för bättre 
genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna – COM(2020)0094

5.25. Kommissionens industristrategipaket:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-industrial-strategy_sv

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/05870
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2020/0860
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0098
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0098
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0093
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0093
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0054
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53297
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53297
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0100
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0100
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0094
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0094
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_sv
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5.26. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken om 
genomförandet av kommissionens meddelande om ett starkare och förnyat strategiskt 
partnerskap med EU:s yttersta randområden 

7. Datum och plats för nästa sammanträde

28 april 2020 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 17.28.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0104
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0104
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Francisco Guerreiro, Daniel Buda, Mazaly Aguilar, Elsi Katainen

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, 
Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Salvatore De Meo, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Chris MacManus, Mairead 
McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Eugenia Rodríguez Palop, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, 
Simone Schmiedtbauer, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Asim Ademov, Manuel Bompard, Miroslav Číž, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Jan 
Huitema, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela 
Šojdrová, Marc Tarabella, Riho Terras, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Adrián Vázquez Lázara, Thomas Waitz

209 (7)

 

216 (3)

 

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Janusz Wojciechowski (AGRI Commissioner)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cristina Carrasco (DG AGRI), Michael Niejahr (DG AGRI), Michael Scannell (DG AGRI)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

  

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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