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DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKENS ANDRA
PELARE: POLITIK FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGEN

I den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken behölls strukturen med två
politiska pelare och landsbygdsutvecklingen utgör därmed fortfarande den gemensamma
jordbrukspolitikens så kallade andra pelare. De allmänna principerna i denna pelare är
de samma (medfinansiering, flerårig nationell eller regional programplanering utifrån en
europeisk åtgärdsmeny, osv.). Det nya systemet ger medlemsstaterna större flexibilitet.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 38–44 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUF-fördraget)

— Förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 347, 20.12.2013) (gemensamma bestämmelser för
europeiska struktur- och investeringsfonder).

— Förordning (EU) nr 1305/2013 (EUT L 347, 20.12.2013) (stöd för landsbygdsutveckling)

— Förordning (EU) nr 1306/2013 (EUT L 347, 20.12.2013) (finansiering, förvaltning och
uppföljning av den gemensamma jordbrukspolitiken)

MÅL OCH PRIORITERINGAR

EU:s politik till stöd för landsbygdsutveckling infördes som en andra pelare i den gemensamma
jordbrukspolitiken i samband med den så kallade Agenda 2000-reformen. Den finansieras av
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). Fonden har till syfte att bidra till
Europa 2020-strategin (unionens strategi för sysselsättning och tillväxt) genom att främja en
hållbar landsbygdsutveckling. Ejflu bör bidra till utvecklingen av en jordbrukssektor som är
territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och klimattålig, konkurrenskraftig och
innovativ.
De sex prioriteringarna i den nya politiken för landsbygdsutveckling för perioden 2014–2020
är följande:
— Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbrukssektorerna (utveckla

kunskapsbasen på landsbygden och stärka kopplingen mellan jordbruk, skogsbruk och
forskningssektorn).

— Stärka livskraften och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk, främja innovativ
jordbruksteknik och stödja hållbart skogsbruk.

— Främja organisationen av livsmedelskedjan, djurens välbefinnande och riskhanteringen
inom jordbrukssektorn.

— Återställa, bevara och stärka jord- och skogsbrukets ekosystem (biologisk mångfald,
vatten, mark).
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— Främja en effektiv resursanvändning (vatten, energi) och stödja en övergång till en
koldioxidsnål ekonomi (utnyttjande av förnybar energi, minskning av utsläppen av
växthusgaser, bevarande och lagring av koldioxid).

— Främja social delaktighet, fattigdomsminskning och ekonomisk utveckling (stödja
skapandet av sysselsättning, främja den lokala utvecklingen, förbättra tillgången till
informations- och kommunikationsteknik).

Som tidigare bygger genomförandet av landsbygdsutvecklingspolitiken på program för
landsbygdsutveckling som utarbetas av medlemsstaterna eller deras regioner. Dessa
fleråriga program bör införa en anpassad strategi som tillgodoser medlemsstaternas
eller regionernas särskilda behov samtidigt som den uppfyller prioriteringarna i EU:s
landsbygdsutvecklingspolitik. Programmen baseras på flera åtgärder (som de kombinerar)
vilka väljs från en europeisk åtgärdsmeny, som anges i förordning (EU) nr 1305/2013 och
som medfinansieras av Ejflu. Medfinansieringssatsen varierar allt efter region och åtgärd.
Programmen bör godkännas av kommissionen och ska innehålla en finansieringsplan och
en uppsättning resultatindikatorer. Ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för
landsbygdsutvecklingspolitiken inrättas inom ramen för ett samarbete mellan kommissionen
och medlemsstaterna.
Under nuvarande programperiod har tonvikten lagts vid en samordning av Ejflus
åtgärder med dem i andra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-
fonder): sammanhållningspolitiska medel (Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) samt Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF). Gemensamma regler har fastställts för dessa fonder (förordning
(EU) nr 1303/2013, vilka bland annat omfattar en strategisk gemensam ram som ska underlätta
programplaneringen och den sektorsvisa och territoriella samordningen av insatserna genom
ESI-fonderna i unionen. Utifrån detta utarbetar varje medlemsstat ett partnerskapsavtal för
perioden 2014–2020 som bör visa hur den kommer att använda ESI-fonderna på ett integrerat
sätt.

DEN EUROPEISKA ÅTGÄRDSMENYN

Dessa åtgärder omfattar följande områden:
— Kunskapsöverföring och informationsåtgärder (yrkesutbildning,

informationsåtgärder osv.).

— Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket.

— Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel (jordbrukares första deltagande i
kvalitetssystem).

— Investeringar i fysiska tillgångar (bearbetning av jordbruksprodukter, infrastrukturer,
förbättring av prestandan och hållbarheten osv.).

— Återställande av produktionspotential inom det jordbruk som skadats av naturkatastrofer
och andra katastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder.

— Jordbruks- och affärsutveckling (startbidrag till unga jordbrukare och till annan verksamhet
på landsbygden än jordbruk osv.).

— Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (bredband, kulturell
verksamhet, turistinfrastruktur osv.).
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— Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogarnas vitalitet (beskogning
och skapande av skogsmark; genomförande av system för trädjordbruk, förebyggande och
återställande av skador på skogar till följd av skogsbränder, naturkatastrofer och andra
katastrofer, bl.a. angrepp av skadegörare och sjukdomar samt klimathot; investeringar
för att förbättra skogsekosystemens klimattålighet och miljövärde samt deras möjlighet
att begränsa klimatförändringar; investeringar i skogsbruksmetoder och i bearbetning,
mobilisering och marknadsföring av skogsprodukter).

— Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer.

— Bevarande av jordbruksmetoder som gynnar miljön och klimatet och uppmuntrar till
nödvändiga förändringar i detta avseende (miljö- och klimatvänliga jordbruksåtgärder).
Införandet av dessa åtgärder ska vara obligatorisk i landsbygdsutvecklingsprogrammen.
Åtagandena bör gå utöver de obligatoriska standarderna.

— Stöd till ekologiskt jordbruk (stöd för omvandlingen eller bevarandet av ekologiska
jordbruksmetoder).

— Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten.

— Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar.

— Stöd för djurens välbefinnande.

— Stöd till tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd.

— Främjande av samarbete mellan aktörer inom jord- och skogsbrukssektorerna och
livsmedelskedjan (inrättade av kluster och nätverk, operativa grupper i det europeiska
innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket).

— Verktyg för riskhantering: bidrag till premier för skörde-, djur- och växtförsäkring;
gemensamma fonder som används i händelse av allvarliga klimathändelser, djur- och
växtsjukdomar, angrepp av skadegörare och miljöolyckor; inkomststabiliseringsverktyg
i form av ekonomiska bidrag till gemensamma fonder som betalar ut ersättning till
jordbrukare som drabbas av en kraftig inkomstminskning.

— Kompletterande nationella direktstöd till Kroatien

— Stöd till lokal utveckling inom ramen för Leader (”samverkande åtgärder för att stärka
landsbygdens ekonomi”).

— Tekniskt stöd.

I förordningen ingår som bilaga en vägledande förteckning över de åtgärder som skulle kunna
bidra till de olika prioriteringarna. Dessutom behålls Leadermodellen. Det handlar om en
lokalt ledd utvecklingsstrategi. Ejflu finansierar också ett europeiskt nätverk med ansvar för
inrättandet av nätverkssamarbete mellan nationella nätverk, organisationer och förvaltningar
som är verksamma på området landsbygdsutveckling i unionen, och nätverket för det europeiska
innovationspartnerskapet, som skapar kontakter mellan aktörer på jordbruksområdet och
forskare för att främja ett kunskapsutbyte. I förordningen slås det dessutom uttryckligen fast att
medlemsstaterna får genomföra tematiska delprogram som rör unga jordbrukare, små jordbruk,
bergsområden, korta leveranskedjor, kvinnor på landsbygden, begränsning av och anpassning
till klimatförändringar, biologisk mångfald och omstrukturering av vissa jordbrukssektorer.
Vissa tematiska delprogram kan i detta sammanhang få mer stöd från Ejflu.
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FINANSIELLA ASPEKTER

I den fleråriga budgetramen för 2014–2020 förfogar Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu) över 99,6 miljarder euro (i löpande priser efter överföringar
mellan pelarna beroende på de val som medlemsstaterna har gjort vad gäller genomförandet av
den gemensamma jordbrukspolitiken). Frankrike (11,4 miljarder euro), Italien (10,4 miljarder
euro), Tyskland (9,4 miljarder euro) och Polen (8,7 miljarder euro) är de fyra största Ejflu-
stödmottagarna. Om man räknar med de nationella bidragen uppgår de medel som används inom
ramen för den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken till 161 miljarder euro under
hela perioden. Minst 30 % av Ejflu-medlen bör gå till investeringar på miljö- och klimatområdet
och till skogsområdesutveckling och förbättring av skogarnas vitalitet, miljö- och klimatvänliga
jordbruksåtgärder, ekologiskt jordbruk och stöd kopplat till Natura 2000. För övrigt bör omkring
5 % av Ejflu-bidraget gå till Leadermodellen. Belopp och stödnivåer är angivna i bilaga II
till förordningen. Startbidragen till unga jordbrukare får uppgå till 70 000 euro, stödet till
kvalitetssystem till 3 000 euro om året och när det gäller bidrag till ekologiskt jordbruk till
900 euro om året för fleråriga grödor.

GENOMFÖRANDE

Europeiska kommissionen godkände under en ettårsperiod samtliga
118 landsbygdsutvecklingsprogram som de 28 medlemsstaterna utarbetat (mellan december
2014 och december 2015). Tjugo medlemsstater har valt att endast genomföra ett nationellt
program, och åtta medlemsstater har valt att använda mer än ett program (t.ex. för att
spegla deras geografiska och administrativa struktur). Genomförandet av den andra pelaren är
mycket differentierat enligt medlemsstaterna, till och med inom länderna. De första tillgängliga
analysdata visar att medlemsstaterna ofta har valt kontinuitet i sina åtgärder. De tre åtgärder som
man oftast valt från den europeiska åtgärdsmenyn är investeringar i fysiska tillgångar (23 % av
de totala offentliga utgifterna), miljö- och klimatvänliga jordbruksåtgärder (17 %) och stöd till
områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (16 %) – samma som för perioden
2007–2013. Det finns dock vissa förändringar värda att notera såsom ökad finansiering för
samarbetet mellan aktörerna på jordbruksområdet. De nyheter som infördes under perioden,
bland annat tematiska delprogram och finansieringsinstrument, har använts mycket lite. Den
administrativa komplexiteten i genomförandet av den andra pelaren har också ofta lyfts fram
som huvudorsaken. I september 2016 inledde en europeisk konferens (”Cork 2.0”) diskussionen
om den andra pelarens framtid (se faktablad 5.2.9).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken antogs för första gången enligt
det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutande) (se faktablad 5.2.3). Parlamentet har
spelat sin roll som medlagstiftare fullt ut, framför allt genom att fastställa ovannämnda
minimikrav på 30 % eller genom att fastställa medfinansieringssatsen från Ejflu till 85 % i de
minst utvecklade regionerna, de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (rådet hade
velat ha en sats på 75 %). Tack vare parlamentet har också maximibeloppet per hektar för stöd
till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar fastställts till 450 euro/hektar i
stället för 300 euro som i kommissionens ursprungliga förslag (vilket också rådet stod bakom).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.2.3.pdf
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