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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling, som ansvarigt utskott, att införliva följande förslag i sitt förslag till 
resolution:

1. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen har för avsikt att ta itu med 
utmaningarna i samband med klimatförändringarna och anpassa sin jordbrukspolitik till 
dessa. Parlamentet understryker att jordbruk med intensiv djurhållning ger upphov till 
utsläpp av växthusgaser. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
lagstiftningsförslag för att minska dessa utsläpp genom att främja ett mer extensivt och 
hållbart jordbruk, särskilt när det gäller djurhållning.

2. Europaparlamentet betonar att de offentliga medlen till jordbruk måste kopplas till 
resultatet när det gäller miljö, natur och djurens välbefinnande och hänsynen till den 
nödvändiga miljölagstiftningen på dessa områden måste vara ett villkor (tvärvillkor). 
Parlamentet uppmanar kommissionen att inte urvattna de befintliga bestämmelserna om 
tvärvillkor genom ett s.k. förenklande och undersöka om dessa krav är tillräckliga för att 
tackla de nuvarande jordbrukssystemens miljöpåverkan. Parlamentet anser att man bör 
inbegripa kompletterande bestämmelser om vattenanvändning och utsläpp av 
växthusgaser i systemet för tvärvillkor.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen gick miste om möjligheten att på ett mer 
allmänt plan ta itu med de problem som har att göra med den ökade importen av 
livsmedel och djurfoder som inte är förenlig med EU:s standarder och sålunda riskerar att 
undergräva EU:s resultat i samband med miljömässiga, djurhållnings- och sociala villkor 
för offentligt stöd. 

4. Europaparlamentet anser att ett frikopplande av direktstödet från jordbruksproduktionen 
på lång sikt kan bidra till att minska det europeiska jordbrukets negativa 
miljökonsekvenser, under förutsättning att det åtföljs av ett ökat stöd för hållbara metoder 
när det gäller utvecklingen av landsbygden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en grupp sammanhållna 
förslag i syfte att stimulera produktionen av hållbar agroenergi inbegripet ett 
certifieringssystem för hållbara agrobränslen och minimikrav för produktionen av dessa 
bränslen.

6. Europaparlamentet uppmanar till en ökad moduleringsgrad och kvalificerade degressiva 
betalningar för enskilda jordbruk, inbegripet miljömässiga och sociala 
moduleringskriterier. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra ytterligare medel 
tillgängliga för landsbygdsutvecklingspolitiken. Parlamentet är dock bekymrat över den 
nuvarande tendensen i medlemsstaterna att koncentrera sina program för 
landsbygdsutveckling på jordbruksinvesteringar. Parlamentet anser att medlen till 
landsbygdsutveckling främst bör användas för miljöprogram inom jordbruket, 
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Leaderliknande åtgärder och andra mer integrerade metoder för att uppnå hållbara 
landsbygdsekonomier.

7. Europaparlamentet är bekymrat över att avskaffandet av obligatorisk träda kommer att 
minska de jordbruksområden som är lämpliga i bevarandeavseende. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till lagstiftning för upprättande eller 
bevarande av naturliga livsmiljöer och extensiva metoder som stärker den biologiska 
mångfalden, särskilt i de mest produktiva jordbruksområdena.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en sammanhållen grupp 
förslag för att bevara hållbar jordbruksverksamhet, särskilt i mindre gynnade områden,
eftersom dessa är nödvändiga för att skydda jordbrukssystem som främjar den biologiska 
mångfalden.

9. Europaparlamentet understryker betydelsen av permanenta gräsmarker för att skydda den 
biologiska mångfalden och uppmanar kommissionen att ta itu med de svagheter som 
finns när det gäller att förhindra konverteringen av gräsmarker till jordbruksmarker för 
produktion av grödor.
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