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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 

resolution som antas: 

A. Den gemensamma jordbrukspolitiken, som är den mest integrerade och framgångsrika 

EU-politiken, utgör grundvalen för den europeiska integrationen och bör förbli en 

gemensam politik med en ambitiös budget. 

B. Den gemensamma jordbrukspolitikens mål bör vara att säkerställa livsmedelssäkerhet 

och livsmedelssuveränitet samt motståndskraftiga och hållbara jordbrukssystem och 

jordbruksområden i EU. 

C. Som en gemensam sektorspolitik bör den gemensamma jordbrukspolitiken uppmuntra 

och stärka det bidrag som varje jordbrukare gör för att möta miljöutmaningar samt 

främja övergången till ett jordbruk som kombinerar ekonomiska och miljömässiga 

prestandanormer. 

D. Miljöanpassningsåtgärder är komplexa och ineffektiva. 

E. En omarbetad gemensam jordbrukspolitik måste ge de resultat som krävs, 

medlagstiftarna måste ges medel för att fullt ut kunna utöva sitt uppdrag inom en 

reglerad tidsram, och det finns osäkerheter kring brexit. 

F. Effekterna av klimatriskerna och de sanitära riskerna på jordbruksverksamheten ökar, 

och den gemensamma jordbrukspolitiken måste ta itu med detta med särskilt avsedda 

verktyg. 

1. Europaparlamentet efterlyser en gemensam jordbrukspolitik som har som sin främsta 

prioritet att varje jordbruk i EU ska övergå till att vara ett företag som kombinerar 

ekonomiska och miljömässiga prestandanormer. 

2. Europaparlamentet begär att den första pelaren ska upprätthållas i sin helhet, eftersom 

den är byggd på förstärkta tvärvillkor med stödåtgärder som är kalibrerade för att 

maximera de förväntade resultaten för varje jordbrukare. 

3. Europaparlamentet begär en första pelare som fastställs på EU-nivå , som beaktar 

betydelsen av direktstöd och som innehåller ett avtalsreglerat system som omfattar upp 

till 30 % av budgeten för pelaren, för att stimulera en övergång till ett jordbruk som 

kombinerar ekonomiska och miljömässiga prestandanormer. 

4. Europaparlamentet efterlyser en förnyad andra pelare som är mindre komplex och mer 

effektiv, och som inriktas på att verkligen stimulera territoriella och sektoriella 

utvecklingsstrategier som sätter initiativ för miljövänligt jordbruk, investeringar, 

utbildning, forskning och innovation i centrum för de lokala frågorna. 

5. Europaparlamentet anser att EU:s ambitiösa mål för miljö och landsbygdsutveckling 

endast kan uppnås med en sådan kompletterande modell. 
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6. Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken måste omfatta en 

ambitiös EU-strategi för grön energi, som främjar mycket hållbara biodrivmedel som 

baseras på samproduktionen av vegetabiliskt protein. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla importerade 

jordbruksprodukter uppfyller samma sanitära och sociala normer som de som gäller för 

EU-produkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en systematisk 

konsekvensbedömning av de bestämmelser som avser jordbrukssektorn i varje 

handelsavtal samt att erbjuda specifika strategier för att se till att ingen jordbrukssektor 

påverkas negativt på grund av ett handelsavtal som ingåtts med ett tredjeland. 

 


