
 

 

P7_TA(2013)0490 

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 

jordbrukspolitiken ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning 

av den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 

COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2011)0628) och ändringarna i kommissionens förslag (COM(2012)0551), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0341/2011), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttranden av den 

25 april 20121 och den 14 november 20122, 

– med beaktande av revisionsrättens yttrande 1/2012 av den 8 mars 20123, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 4 maj 20124, 

– med beaktande av sitt beslut av den 13 mars 2013 om inledande av och mandat för 

interinstitutionella förhandlingar om förslaget5, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 oktober 2013 

att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet samt 

utskottet för regional utveckling (A7-0363/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

                                                 
1  EUT C 191, 29.6.2012, s. 116. 
2  EUT C 11, 15.1.2013, s. 88. 
3  Ännu ej offentliggjort i EUT. 
4  EUT C 225, 27.7.2012, s. 174. 
5  Antagna texter, P7_TA(2013)0087. 
 



 

 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande 
som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0288 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om 

finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och 

om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 

2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1306/2013.) 



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

 

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET 

om tvärvillkor 

 

Rådet och Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka medlemsstaternas 

införlivande och genomförande av direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, och att, när 

dessa direktiv har genomförts i samtliga medlemsstater och de förpliktelser som är direkt 

tillämpliga på jordbrukare har fastställts, vid tillfälle lägga fram ett lagstiftningsförslag om 

ändring av den här förordningen i syfte att ta med relevanta delar av dessa direktiv i systemet 

för tvärvillkor. 

 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

om sena betalningar som gjorts av utbetalande organ till stödmottagare (artikel 42.1) 

Europeiska kommissionen förklarar att när den antar regler för minskning av ersättningen till de 

utbetalande organen i händelse av att betalning till stödmottagare sker efter det sista möjliga 

datum som fastställs i unionslagstiftningen, kommer tillämpningsområdet för de nuvarande 

bestämmelserna om sena betalningar inom EGFJ att upprätthållas. 

 

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

om graden av genomförande (artikel 112b) 

Europeiska kommissionen bekräftar att unionen i enlighet med artikel 4.2 i EU-fördraget 

respekterar medlemsstaternas konstitutionella strukturer och att medlemsstaterna följaktligen är 

ansvariga för att bestämma på vilken territoriell nivå de vill genomföra den gemensamma 

jordbrukspolitiken, med förbehåll för att unionslagstiftningen respekteras och förblir 

verkningsfull. Denna princip är tillämplig på alla fyra förordningar om reformen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

 


