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Sammanfattning 

 

Dokumentet togs fram för seminariet om utmaningarna för jordbruket i EU 

efter 2020 och förberedelserna för nästa reform av den gemensamma 

jordbrukspolitiken den 8 november 2016, som organiserades av 

Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling 

(AGRI) och dess utredningsavdelning (AGRI Research) 

Det innehåller tre studier: 

1. Framtiden för direktstöd (av Alan Matthews). 

2. Framtiden för marknadsåtgärder och riskhanteringssystem (av Louis-

Pascal Mahé och Jean-Christophe Bureau). 

3. Framtiden för landsbygdsutveckling (av Thomas Dax och Andrew 

Copus). 
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SAMMANFATTNING 

Dokumentet ger på begäran AGRI-utskottets ledamöter politiska rekommendationer om 

möjliga förbättringar av den nuvarande mekanismen för direktstöd med beaktande av de 

framtida utmaningarna för EU:s jordbruk. Framtiden för direktstöd är en central punkt i 

debatten om en framtida gemensam jordbrukspolitik (GJP) på grund av dess betydelse för 

det totala stöd som jordbrukarna får och i GJP-budgeten. Budgetöverföringar utgör det 

största enskilda stödet till EU:s jordbruksinkomster. Direktstödet motsvarade ungefär 

72 procent av GJP-budgeten och något mindre än 30 procent av hela EU-budgeten för 

perioden 2013-2015. 

 

Dokumentet strukturerar och sammanfattar, i syfte att bistå AGRI-utskottets ledamöter 

genom att systematiskt ange vilka valmöjligheter de har om de överväger ytterligare 

reformer av GJP. 

 

Kapitel 2 beskriver direktstödets struktur till följd av 2013 år GJP-reform. Frikopplat stöd, i 

form av ordningen för grundstöd och systemet för enhetlig arealersättning, förblir den 

enskilt viktigaste delen, men andra delar har lagts till, inbegripet ett miljöanpassningsstöd 

och stöd till unga jordbrukare, som är obligatoriska för medlemsstaterna, samt system för 

kopplat stöd, för småbrukare och för områden med naturliga begränsningar, som är 

frivilliga för medlemsstaterna. 2013 års reform gav medlemsstaterna betydligt större 

flexibilitet för att genomföra systemet för direktstöd.  

 

Formeln för ”extern konvergens” medförde en begränsad men aldrig tidigare skådad 

omfördelning av resurser från GJP:s första pelare mellan medlemsstaterna. Den ändrade 

dock inte den inbördes rangordningen av länderna, och det finns fortfarande betydande 

skillnader i betalningsnivåer per hektar, särskilt mellan de gamla medlemsstaterna och 

mellan gamla och nya medlemsstater. 

 

Tolv av de 18 länder som tillämpar ordningen för grundstöd kommer fortfarande att 

använda modellen med partiell konvergens år 2020. Området med stödberättigande mark 

har förmodligen också ökat till följd av 2013 års reform. De mest populära frivilliga 

åtgärderna i medlemsstaterna har varit kopplat stöd, som har införts i alla länder utom 

Tyskland. Femton medlemsstater har valt ordningen för småbrukare, som omfattar 

41 procent av EU:s jordbrukare och 5 procent av dess jordbruksmark. 

 

Medlemsstaterna har också i hög grad utnyttjat flexibiliteten för att ställa varierande villkor 

för miljöanpassningsstödet. 

 

I kapitel 3 ställs frågan huruvida det nya systemet för direktstöd uppfyller sina mål och är 

ändamålsenligt. Jordbruksinkomster förblir i hög grad beroende av dessa betalningar. Enligt 

ISJR-uppgifter för perioden 2004-2013 uppgick bidraget för direktstöd till jordbrukarnas 

nettoinkomster till 47 procent, andra offentliga överföringar till 15 procent och 

marknadsinkomsterna till 38 procent. Den genomsnittliga andelen av direktstödet var så 

lågt som 7 procent för handelsträdgårdar och så högt som 101 procent för jordbruk med 

”andra betesdjur” under denna period. 

 

Genom 2013 års reform infördes olika åtgärder för att försöka jämna ut fördelningen av 

direktstöd bland jordbruk. Nedtrappning/taksättning har knappast gett några effekter för 

fördelningen av stöd mellan jordbruk, även om omfördelningsstödet kan spela en viktigare, 

men ännu begränsad, roll. En stor majoritet av direktstödet kommer under den 
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innevarande programplaneringsperioden att fortsätta att gå till jordbruk med 

jordbruksinkomster över medianinkomsten. 

 

Kapitaliseringseffekter minskar nyttan med direktstöd för befintliga jordbrukare och ökar 

kostnaderna för inträde och tillväxt för yngre och expanderande jordbruk. Direktstödet har 

inneburit att färre jordbrukare lämnar vissa jordbruk och en långsammare omfördelning av 

mark till mer effektiva jordbruk. Direktstöd bidrar till att stabilisera jordbruksinkomsterna. 

Det är dock inte träffsäkert eftersom det inte fokuserar på jordbruk med de högsta 

nivåerna av inkomstvariabilitet. Direktstöd påverkar i allmänhet jordbruksproduktiviteten 

på ett negativt sätt, även om övergången till frikopplat stöd har minskat 

effektivitetsförlusterna till följd av det tidigare delvis kopplade stödet. 

 

De tillgängliga uppgifterna kan ännu inte påvisa miljöfördelarna med 

miljöanpassningsåtgärderna. Upprätthållandet av kravet avseende permanent gräsmark 

och skyldigheten avseende diversifiering av grödor har lett till minimala förändringar av 

markanvändningen, och största delen av marken i områden med ekologiskt fokus används 

för produktiva alternativ, vilket tyder på att de ytterligare miljöfördelarna, i förhållande till 

riktlinjerna inför miljöanpassningen, i utbyte mot kostnaden på 12 miljarder euro per år 

sannolikt kommer att vara små. Medlemsstaternas och jordbrukarnas miljöanpassningsval 

visar att möjligheterna att uppnå betydande miljövärde i de flesta fall inte har utnyttjats. 

 

Det finns inga sådana utmaningar och allmänna nyttigheter för vilka det rätta policysvaret 

är ett enhetligt, fast och frikopplat stöd per hektar. Direktstödet behöver omstruktureras till 

en uppsättning inriktade stödåtgärder som fokuserar på väl definierade mål. 

 

Man föreslår tre olika modeller för att hjälpa AGRI-ledamöterna att fatta centrala beslut 

avseende framtiden för direktstöd. 

 Modell 1 utgår från att beslutsfattarna förlänger direktstödets befintliga struktur till 

att gälla under nästa programplaneringsperiod, men önskar göra tekniska 

anpassningar av lagstiftningen för att förbättra effektiviteten och förenkla 

förvaltningen. 

 Modell 2 följer USA:s exempel, där frikopplat direktstöd avskaffas och besparingarna 

används till att inrätta antingen konjunkturbetingat stöd eller en uppsättning 

inkomststabiliseringsverktyg. Man kan inte se några fördelar med 

konjunkturbetingat stöd. Det finns argument för att omfördela resurserna till 

inkomststabiliseringsverktyg, men dessa bör huvudsakligen förvaltas på 

medlemsstatsnivå. 

 Modell 3 ser över miljöanpassningsstödet och ger fyra olika möjligheter för att 

ersätta det. Dessa omfattar följande: Omvandla miljöanpassningsskyldigheterna till 

skyldigheter avseende tvärvillkor; ersätta miljöanpassningsskyldigheterna med en à 

la carte-metod på medlemsstatsnivå eller regional nivå; anta ”villkorlig 

miljöanpassning”, där rätten till grundstöd skulle förutsätta deltagande i en 

grundläggande åtgärd för miljö- och klimatvänligt jordbruk (AECM) i andra pelaren; 

föra över miljöanpassningsstödet till frivilliga åtgärder för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk i andra pelaren. 

 

Det nuvarande systemet med direktstöd är varken hållbart på lång sikt eller utformat för 

att bemöta de nuvarande och framtida utmaningar som europeiska jordbrukare och 
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markförvaltare står inför. I kapitel 5 rekommenderas en struktur för direktstödets framtid, 

baserad på följande uppsättning principer: 

 Stödet bör inriktas på särskilda mål i syfte att uppnå tydliga resultat. 

 Stödet bör omstruktureras inom ramen för en planerad och flerårig GJP med en 

pelare. 

 Nationell medfinansiering bör krävas för alla GJP-utgifter. 

 Frikopplat direktstöd bör gradvis fasas ut under en på förväg angiven 

övergångsperiod. 

 Besparingar bör omfördelas till utgifter för riskhantering samt för att förbättra 

konkurrenskraften, klimatåtgärder och miljömässiga kollektiva nyttigheter. 

 Stödrättigheter bör ersättas med en avtalsram mellan jordbrukare och myndigheter.  

 Tvärvillkoren och miljöanpassningsstödet bör ersättas med ”villkorlig 

miljöanpassning”, där mottagandet av offentligt stöd skulle förutsätta deltagande i 

en grundläggande (begränsad) miljöåtgärd, som bestäms av medlemsstaten. 

 Tilldelningen av budgetresurser bör vara incitamentsbaserade så att medel fördelas 

till medlemsstaterna på grundval av både resultat och behov. 

 

En vägledande GJP-budget för 2025 har tagits fram för att visa effekterna av de olika 

valmöjligheterna. Samtliga aspekter av den rekommenderade strukturen för det framtida 

direktstödet till jordbrukare finns redan i den nuvarande GJP. Man föreslår en ändring av 

detta stöd så att det effektivare uppnår målen, blir mer begripligt för jordbrukarna, ger 

nationella myndigheter större flexibilitet och ger skattebetalarna bättre valuta för 

pengarna. De politiska beslutsfattarna kan bestämma i vilken takt övergången kan ske. Det 

viktiga är att enskilda reformer av någon aspekt av systemet för direktstöd stämmer 

överens med den föreslagna inriktningen på lång sikt. 

 

Man kan dock vara så pass säker på vinsterna med en övergång till en mer inriktad metod 

att det vore synd att skjuta upp detta. 
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SAMMANFATTNING 

Den gemensamma jordbrukspolitikens förhållande till jordbruksmarknader har ändrats 

kraftigt sedan 1993. Marknadsinriktning och direktstöd i stället för strama pris- eller 

utbudskontroller är de nya principerna. Marknadsåtgärder hölls vid liv, men för de flesta 

varor användes de i praktiken inte utan hölls i beredskap för exceptionella omständigheter. 

En krisreserv upprättades. Stöd till försäkringar och gemensamma fonder möjliggjordes. 

Medlemsstaterna har använt dessa i olika utsträckning. Trots dessa nya 

riskhanteringssystem har kraftiga svängningar den senaste tiden skakat jordbrukssektorn 

så starkt att man har ifrågasatt om den nya gemensamma jordbrukspolitiken klarar av att 

hantera marknadsstörningar. 

EU:s marknad för mejeriprodukter användes som fallstudie för att åskådliggöra 

mekanismerna i en ganska typisk jordbrukskris. För att åskådliggöra hur marknaden för 

mejeriprodukter fungerar och simulera kontrafaktiska scenarier byggde vi en förenklad 

ad hoc-modell som enbart kalibrerats för åren 2013–2015.  

Jordbruket börjar bli känsligt för prisstörningar, men en del av denna känslighet orsakas av 

nuvarande offentliga interventioner. Det nuvarande systemet med direktstöd är en del av 

problemet genom att dessa stöd stimulerar mekanismerna för utbudsanpassning.  

Krisreserven är ett alltför svagt verktyg för att klara av marknadsstörningar. Överföring av 

budgetresurser från grundstöd krävs för att göra de finansiella medlen rättsligt säkra och 

bättre avpassade till problemen med prisvolatilitet. Reserven bör inte bara betraktas som 

nödhjälp till jordbruksföretag i ekonomiska svårigheter; den bör även ge ett budskap för 

framtiden. Av bankkrisen kan man lära sig att det är bra att avråda från riskabla 

affärsplaner och oförsiktiga utbudsbeteenden och belöna initiativ för risknedsättning bland 

jordbrukare. 

Marknadsåtgärder för att rätta till missförhållanden i efterhand kan vara effektiva, men de 

är knappast den bästa lösningen. Det faktum att tillbakadragande från marknaden är 

verksamt för att höja priserna på kort sikt är ställt utom tvivel, men det går inte att 

undvika negativa sidoeffekter. Verksamt är dock inte det samma som effektivt. Om det 

slutgiltiga målet är att stabilisera marknaden är det bäst om den ansvariga institutionen 

säljer offentliga lager när priserna stiger. Detta lyckades man inte med i den gemensamma 

jordbrukspolitiken under 1970- och 1980-talen. 

Den största nackdelen med tillbakadragande från marknaden är att sådana åtgärder 

kommer för sent i den ekonomiska processen när varorna redan har producerats och tagit 

resurser i anspråk. Interventionsförespråkare bör påminnas om de långvariga excesserna i 

den gemensamma jordbrukspolitiken före 1993 och om de magra incitamenten för 

värdeskapande. Det uttalade målet att hålla offentliga lager i den gemensamma 

marknadsordningen behöver omformuleras. Man bör uttryckligen formulera mer 

omfattande mål än ”undvika marknadsstörningar”.  

Systemet måste klara av att ge ekonomiska incitament bara till producenter som är villiga 

till samordning för att undvika och mildra eventuella kriser. Interventioner leder till höjda 

priser för alla producenter på en inre marknad och de för därför med sig en annan typ av 

kollektiva nyttigheter. Det finns dock alltid risk för att vissa åker snålskjuts på kollektiva 

nyttigheter, och därför är interventioner ett dåligt verktyg för att skapa rätt incitament. 

Stödordningar för privat lagring verkar ge samma fördelar som offentlig lagring, men leder 

inte till att efterfrågan dämpas. Det skulle kunna vara av hjälp att utveckla utländska 

marknader, men ökade marknadsandelar för råvaror på utländska marknader går lika lätt 
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förlorade när prisfördelen försvinner. Stödordningar för privat lagring skulle på ett mer 

långsiktigt sätt kunna säkra försäljning på utländska marknader om systemet var öppet för 

fler högkvalitativa bearbetade produkter. Flexiblare tillämpning av stödsystemet för privat 

lagring skulle kunna bidra till att man bättre kan utnyttja försäljningsmöjligheter som 

uppkommer. 

Livsmedelsbistånd är mycket mindre omfattande i EU än i USA, där avsikten är att öka 

efterfrågan samtidigt som man hjälper de fattiga. Livsmedelsbistånd kan knappast vara ett 

verktyg för att hantera störningar, eftersom de primära välfärdsmålen är annorlunda.  

Hittills har riskhanteringssystem i EU varit underutvecklade, särskilt vad gäller 

inkomststabilisering. Åtgärder som täcker naturliga risker av normala dimensioner skulle 

kunna bibehållas i pelare 2, eftersom de ofta är av lokal karaktär. Riskhantering och 

reglering på prisområdet är däremot alltför nära förknippade med marknadsåtgärder för att 

utformas, finansieras och kontrolleras inom ramen för subsidiariteten. De bör utformas och 

hanteras i förbindelse med marknadsåtgärder, och t.o.m. krisreserven. 

Artikel 39 i förordning 1305/2013 (inkomststabiliserande verktyg) behöver skrivas om och 

utvidgas. Definitionen av inkomst är alltför allmän och skulle kunna ge oönskade 

fördelningseffekter mellan jordbrukare och medlemsstater och undergräva de lika villkoren 

på den inre marknaden. 

Begreppet gemensam fond är vilseledande: eftersom prischocker är inbyggda i systemet på 

en inre marknad kan de inte försäkras bort genom att man slår samman bidrag från 

jordbrukare som alla drabbas av samma prischocker vid samma tidpunkt. Vi förespråkar ett 

system med matchningsfonder där EU-medel matchar jordbrukarnas bidrag när 

kompensationsmekanismer utlöses. 

Exogena chocker hanteras bäst genom strategier för att mildra effekterna.  Huvudsakliga 

verktyg är deltagande i inkomststabiliserande verktyg, buffertsparande och begränsning av 

exponering för risker som beror på extrem specialisering eller riskfyllt ekonomiskt 

agerande. Interventioner och tillbakadraganden har begränsad räckvidd, med undantag för 

produkter som frukt och grönsaker, där volatiliteten är extremt hög och främst har 

naturliga och exogena orsaker. 

Förebyggande strategier är möjliga för cykliska sektorer och har bäst effekt. De kräver 

dock att man ser till att samordningen mellan producenter och producentgrupper inte kan 

misslyckas, och det kan enbart göras med politiska verktyg som är tillräckligt hårda för att 

påverka beteendet, men tillräckligt mjuka för att undvika det politiska misslyckande som 

produktionskvoter innebär. 

En ljus framtid för EU:s jordbruk innebär mer än förbättrad pris- och inkomststabilitet. 

Strategiska frågor är bl.a. värdeskapande och värdedelning i livsmedelskedjan, 

säkerställande av lika konkurrensvillkor på den inre marknaden samt konkurrenskraft 

(såväl pris- som icke-prisrelaterad) i EU:s jordbrukssektor. Den gemensamma 

jordbrukspolitiken och den samlade marknadsordningen innehåller delvis lösningar på 

dessa frågor, men den gemensamma jordbrukspolitiken fokuserar för mycket på själva 

jordbruket och för lite på livsmedelsindustrirelaterade frågor.  

Konkurrensmyndigheterna har tillräckligt med makt för att övervaka kartellbildning, men 

de verkar ha överseende med sammanslagning och koncentration av köpargrupper i 

distributionssektorn, och denna ekonomiska logik kan ifrågasättas.  

Vi rekommenderar ett generellt angreppssätt som bygger på ”mjuk reglering”, alltså att se 

till att man ingriper när marknaden misslyckas, samtidigt som man även ser till att undvika 
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statliga felgrepp. De politiskt baserade incitament som ges till aktörerna är av avgörande 

betydelse. 

Vi föreslår att alla politiska instrument som påverkar priser och inkomststabilisering, direkt 

eller indirekt, förs samman inom en gemensam ram, t.ex. en tredje pelare. 

Om marknadsåtgärder, krisreserven, stödet till system för prisriskhantering och 

grundstödet ska kunna komplettera snarare än konkurrera med varandra bör man ha som 

princip att tillämpa tvärvillkor för krisförebyggande, så att mottagande av stöd kopplas till 

deltagande i åtgärder. Rätt till grundstöd och akutstöd från reserven bör bara ges på villkor 

att mottagaren går med på att tillämpa ett inkomststabiliserande verktyg och följer 

bestämmelser som fastställts för att hantera respektive förebygga marknadskriser, t.ex. 

begränsa utbudet under perioder med kraftig prisstegring. Erfarenheterna från bankkrisen 

– med syndromet att uppfatta företag som ”för stora för att gå omkull” – visade vilka 

konsekvenser slapp reglering kan ha vad gäller riskfyllda beteenden och därmed upprepade 

kriser.  

För att säkerställa att de offentliga åtgärderna är tidsmässigt avstämda, för att klara av 

asymmetrisk efterfrågan på offentliga åtgärder och för att säkra politisk jämvikt mellan 

institutionerna i trepartsdialogen om marknadsreglering bör politikens genomförande och 

dess utformning hållas isär; detta skulle göra den institutionella ramen mer robust. 

Institutionerna i trepartsdialogen skulle formulera mål och bestämmelser för åtgärder – 

med okunskap som täckmantel, för att garantera att bestämmelserna blir rättvisa – i 

början av perioden för den fleråriga budgetramen. En oberoende myndighet skulle 

genomföra det program som fastställs i mandatet från trepartsdialogen. 

Om man inte lyckas hitta jämvikten för begränsad men rättvis reglering av 

jordbruksmarknader kommer man att hamna i en situation med problemlösning genom 

djupa kriser, politiska spänningar och förlorat förtroende för de europeiska institutionerna.  

Nedan följer några av de 27 förslagen i studien: 

 Införa en ny pelarstruktur som ligger mer i linje med subsidiaritetsprincipen och 

distinktionen mellan europeiska respektive lokala kollektiva nyttigheter. 

 Omorganisera direktstödet och stärka krisreserven. 

 Inrätta en oberoende administrativ myndighet för marknadsåtgärder och stöd till 

riskhanteringssystem, vars uppdrag ska härledas ur en omformulerad samlad 

marknadsordning. 

 Integrera marknadsåtgärder med inkomststabiliserande verktyg och kvarstående 

grundstöd och skapa ett heltäckande system, där de olika delarna ömsesidigt 

stärker varandra, för att förhindra och mildra kriser. 

 Genomföra tvärvillkor för krisförebyggande och incitamentkompatibel stödfördelning 

för att säkerställa att de politiska verktygen ömsesidigt stärker varandra. 

 Flytta krishanteringsfokus till förebyggande åtgärder och agera både i perioder med 

uppblåsta priser och när marknaden rasat samman. 
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SAMMANFATTNING 

Analysen av utvecklingen av den europeiska politiken för landsbygdens utveckling visar att 

den går tillbaka nästan 30 år. När den andra pelaren formulerades genom agenda 2000-

besluten blev landsbygdens utveckling en egen strukturell del av den övergripande 

gemensamma jordbrukspolitiken. Den fortsatta utvecklingen av politiken för landsbygdens 

utveckling visar att den gradvis har givits allt större politisk prioritet.  

Eftersom många andra politikområden utöver jordbrukspolitiken påverkar 

landsbygdsområden har förbindelserna mellan sektoriella och territoriella åtgärder och 

samstämmigheten mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och 

sammanhållningspolitiken varit mycket viktig under alla programperioder.  

Detta har lett till upprepade diskussioner om mål, prioritering, omfattning och organisation 

inom politiken för landsbygdens utveckling samt till strävanden efter en mer strategisk 

och integrerad strategi där fokus ligger på en hållbar och balanserad territoriell 

utveckling.  

Utmaningarna för kommande reformer gäller i synnerhet anpassning av regleringsramen 

för att stödja ett mer effektivt genomförande, utnyttjande av territoriella tillgångar och 

möjligheter på regional nivå samt tillhandahållande av incitament för strategier som 

främjar innovation och formar landsbygdens infrastruktur. 

Landsbygdsutvecklingen i EU 

Landsbygdsområden kännetecknas i allt högre grad av att de integreras i bredare 

geografiska sammanhang. Denna utveckling har ökat under de senaste årtiondena till följd 

av socioekonomiska och tekniska förändringar, effekter på den ekologiska insatsen samt, 

mer generellt, ett nät av förbindelser som förändrar utmaningarna och möjligheterna på 

landsbygden.  

I synnerhet har globaliseringen och stärkta band mellan landsbygd och städer medfört att 

landsbygdsregionernas förbindelser och närhet till städer har hamnat överst på 

dagordningen. De många olika drivkrafter som verkar inom denna komplexa struktur 

kräver ett perspektiv på landsbygden som innefattar politiska åtgärder från många olika 

branscher, samt ökade insatser för att främja samstämmigheten mellan dessa.  

Landsbygdsområden har klassificerats på internationell nivå för att möjliggöra jämförande 

utvärderingar av sammanhang och politiska resultat som rör landsbygden. Den första 

internationellt överenskomna klassificering som OECD tog fram 1994 har reviderats och 

justerats av kommissionen/Eurostat och därefter antagits på nytt av OECD. I många andra 

typologiska undersökningar har problemen med tydliga geografiska kategorier (för 

landsbygds- och stadsområden) betonats, med motiveringen att övergången är väldigt 

flytande och betydelsen av förbindelser mellan landsbygden och städerna är mycket stor. 

Ännu viktigare för den framtida politiken för landsbygdens utveckling är att 

landsbygdsregionerna skiljer sig kraftigt åt, vilket förmodligen även bör beaktas i politiken.  

Analysen av genomförandet av politiken för landsbygdens utveckling koncentreras på de 

lärdomar som drogs i början av den nuvarande programperioden 2014–2020. 

Undersökningar visar att tämligen gradvisa förändringar dominerar politiken för 

landsbygdens utveckling, vilket ger stöd till bedömningen att den gemensamma 

jordbrukspolitiken och landsbygdens utveckling är politiska områden som kännetecknas av 

ett stort beroende av konsekvens och tröghet, i förhållande till behovsbedömningen. Den 

nya strukturen i pelare 2, med sex prioriteringar jämfört med tre (eller fyra) tidigare delar i 
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programverksamheten, ledde inte till några betydande förändringar i tilldelningen av 

ekonomiska resurser till instrumenten. 

Vissa programförändringar (i medlemsstater och regioner) i förhållande till den tidigare 

perioden har ägt rum tack vare en mekanism för att överföra medel mellan de två pelarna i 

den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att öka medlen i pelare 2 i ett antal länder, 

vilket har lett till en ökning av de övergripande ekonomiska medlen i Ejflu med cirka 3 %.  

Den viktigaste slutsatsen från bedömningen av den nuvarande tillämpningen av politiken 

för landsbygdens utveckling är att man inom den gemensamma politiska strukturen har 

nått en betydande nationell och regional variation i strategierna och prioriteringarna för 

programmen. Den stora mångfalden av tillämpningen anses återspegla de olika behoven i 

landsbygdsregionerna, men även vara en följd av olika strategiska överväganden.  

Det finns inte mycket bevis för att pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken ger 

betydande fördelar när det gäller att minska de territoriella skillnaderna. Landsbygdens 

utveckling är en fråga som ligger i gränsområdet mellan de politiska diskussionerna om den 

gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Stöd för utveckling av 

områden som har naturliga begränsningar och orientering mot ett hållbart jordbruk 

kommer att fortsätta att vara centralt i politiken för jordbrukens utveckling. Därutöver 

kommer sammanhållningsaspekterna mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och 

andra politiska områden som påverkar landsbygdsregionerna att bli allt viktigare.  

I detta komplicerade och omtvistade politikområde är det inte lätt att urskilja de viktigaste 

frågor som ska vara föremål för diskussion om reformer. Olika perspektiv för intressenter 

och landsstrategier medför en rad olika förväntningar om framtiden för den gemensamma 

utvecklingspolitiken, från tydlig kontinuitet i politiken för landsbygdens utveckling och 

upplägget i den gemensamma jordbrukspolitiken (med endast små ändringar för pelare 2) 

som en ytterlighet i den ena änden, till en övergång till en multisektoral 

”landsbygdssammanhållningspolitik” som fokuserar på inhemsk utveckling av ett komplett 

spektrum av territoriellt kapital i den andra. 

Vägledning inom den kommande diskussionen kommer att kräva ett förtydligande av 

landsbygdens mål, en diskussion om relevanta kriterier för att utvärdera programbehoven, 

en fokusering på möjligheter som återspeglar de olika ståndpunkterna och 

utvecklingsmöjligheterna, en djupgående behandling av det framtida programmets struktur 

och ram för att öka den riktade tillämpningen av effektiva administrativa förfaranden samt 

en detaljerad analys av översynen av prioriteringarna för framtidens politik för 

landsbygdens utveckling.  

Utformning av reformen för tiden efter 2020 

De många diskussionerna och tillgängliga bevisen visar att det finns ett stort intresse för 

att fortsätta och i framtiden anpassa politiken för landsbygdens utveckling. En radikal 

omstrukturering av de europeiska struktur- och investeringsfonderna är förmodligen inte 

ett realistiskt mål. Istället bör diskussionerna inför reformerna fokusera på att ombalansera 

insatslogiken inom den nuvarande strukturen i pelare 2. Det finns till exempel en 

tilltagande oro över bristen på riktning och över effektiviteten i genomförandet. Mer 

specifikt anses följande huvudfrågor vara avgörande för den framtida reformen av den 

gemsamma utvecklingspolitiken: 

Mångfalden i jordbruksområdena och de olika behoven och möjligheterna bör i allt 

större grad återspeglas i programplaneringen för politiken för landsbygdens utveckling. En 

platsbaserad strategi skulle kunna medföra att det faktiska sammanhanget får större 

betydelse vid valet av prioritering inom politiken.  
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Dessutom krävs det en större territoriell fokusering vid fördelningen av medel för att 

kunna bemöta regionspecifika utmaningar – dvs. utmaningar som uppstår på grund av att 

mark överges och marginaliseringen ökar – samt i landsbygdsområden som löper särskilt 

hög risk att drabbas av fattigdom. Dessa förhållanden råder framför allt i de ”nya” 

medlemsstaterna, i regioner i Medelhavsländerna och i områden med naturliga 

begränsningar samt i avlägsna regioner i andra EU-länder.  

Utöver de territoriella aspekterna måste politiken för landsbygdens utveckling på ett 

mycket tydligare sätt än hittills visa att den ger fördelar för alla människor i 

landsbygdsregioner och kan påverka hela samhällen. Denna (pågående) förändring av 

fokus när det gäller stödmottagare bör säkerställa motsvarande effekter för lokala 

ekonomier och samhällen och ge betydande (positiva) effekter för välbefinnandet på 

landsbygden.  

För att öka utnyttjandet av programmet, i synnerhet i regioner där deltagandet är lågt, bör 

särskild uppmärksamhet ägnas åt kapacitetsuppbyggnad, kunskapsutveckling och 

deltagande i lokala utvecklingsinsatser. Dessa ”mjuka” stödåtgärder behöver ges ökad 

prioritet i specifika regioner för att bryta den negativa spiralen och utflyttningsmönstren. 

Ett antal ”sociala” åtgärder har redan inkluderats i politiken för landsbygdens utveckling. 

För att dessa åtgärder ska bli mer effektiva behöver de dock prioriteras, och en avsevärd 

del av medlen måste avsättas för dem, om man ska nå (mätbara och betydande) effekter 

för olika typer av landsbygdsområden. 

Leader, lokalt ledd utveckling och samarbetsåtgärderna utgör verktyg med stor potential 

för deltagande och lokala utvecklingsstrategier samt skapande av en identitet. En 

pågående samråds- och utbildningsprocess för tillämpningen av dessa bör ligga till grund 

för den kommande reformprocessen.  

Framför allt bör inte längre landsbygdsområden bara betraktas som platser där det finns 

utvecklingsproblem och som områden som är sämre än städer; utan även de har avsevärda 

fördelar som kontinuerligt bör främjas för att kunna nå önskad effekt (se även 

diskussionerna från Cork 2.0-konferensen). Ett gediget och noggrant anpassat 

markförvaltningssystem, som även skapar förutsättningar för aspekterna hållbar 

utveckling och fokus på social innovation, är grundläggande för användning av denna 

(platsspecifika) potential.  


