
 

AM\929554SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.3.2013 B7-0079/175 

Ändringsförslag  175 
Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Sedan slutet av 1960-talet har den 

europeiska jordbrukspolitiken tagit upp 

en stor del av den europeiska budgeten 

som ett led i strävandet att bemöta de 

utmaningar som Europa stått inför. Trots 

alla dessa politiska och ekonomiska 

föreskrifter tillkommer det nya 

utmaningar och det anses hela tiden 

behövas en reform för att rätta till 

snedvridningarna inom politiken. Målet 

för denna reform bör vara 

livsmedelssäkerhet och en tryggad 

livsmedelsförsörjning samt ett jordbruk 

som är hållbart ur ekonomins, miljöns 

och samhällets synvinkel, med en 

anständig inkomstnivå och 

levnadsstandard för dem som arbetar 

inom jordbruket och för dem som bor på 

landsbygden, till den grad att 

jordbrukssektorn efter 2020 skulle kunna 

överleva och fortleva utan att vara 

beroende av något stöd via den 

gemensamma jordbrukspolitiken. Ytterst 

bör reformen ha som mål att inleda en 

övergång från en femtio år gammal 

jordbrukspolitik till en hållbar 

jordbrukssektor där den gemensamma 

jordbrukspolitiken gradvis frångås och 

behörigheten delas mellan EU och 
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medlemsstaterna. 
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Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
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Förslag till förordning 
Artikel 1 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att gradvis frångå 

budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken och lägga fram ett 

förslag om statligt stöd inom 

jordbrukssektorn, där subventionerna 

maximeras till den nivå de har inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken av i dag. 

Parlamentet erkänner att den 

gemensamma jordbrukspolitiken medger 

en viss omfördelning av resurser mellan 

medlemsstaterna, men anser att detta kan 

åstadkommas på andra sätt med hjälp av 

EU:s budget. 

Or. en 

 

 


