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DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN EFTER 2013

Den femte större reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken avslutades 2013. De
nya förordningarna har offentliggjorts och de delegerade akterna håller successivt på
att antas. Genomförandebestämmelserna för den första pelaren i den nya gemensamma
jordbrukspolitiken i medlemsstaterna är kända, och landsbygdsprogrammen väntar på att
godkännas av kommissionen.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 38–44 i EUF-fördraget, grundläggande rättsakter och en flerårig budgetram:
se faktabladen 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 och 5.2.6.

2014 – ETT ÖVERGÅNGSÅR MELLAN DEN FÖRRA OCH DEN NYA
GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN

2014 var ett år av institutionell förnyelse för unionen (perioden 2014–2019), särskilt för
Europaparlamentet med Europaparlamentsvalen i maj. 2014 var också ett övergångsår för den
gemensamma jordbrukspolitiken, då medlemsstaterna förberedde genomförandet av de nya
bestämmelserna, vilka ger dem stort handlingsutrymme. De måste göra vissa avgörande val,
t.ex. beträffande systemet för intern konvergens för direktstöd, nivån på det kopplade stödet
och om man ska införa omfördelningsstöd eller ej (se tabellen nedan). Landsbygdsprogram
utarbetades också inom ramen för den nya förordningen. Dessutom regleras övergången från
den gamla till den nya gemensamma jordbrukspolitiken av förordning (EU) nr 1310/2013. De
flesta bestämmelserna i den nya gemensamma jordbrukspolitiken trädde i kraft den 1 januari
2015.

DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN I EU:S BUDGET FÖR
2017

Unionens budget för 2017 (EUT L 51, 28.2.2017) innehåller totalt 152,9 miljarder
euro i åtagandebemyndiganden (i löpande priser). Direktstöd utgör 25,9 %
av åtagandebemyndigandena för 2017 (39,6 miljarder euro) och åtgärderna för
landsbygdsutveckling utgör 9,3 % (14,3 miljarder euro). Sammanlagt utgör den gemensamma
jordbrukspolitiken 2017 37,6 % av unionens budget (57,5 miljarder euro).

GENOMFÖRANDET AV DEN NYA GEMENSAMMA
JORDBRUKSPOLITIKEN

Grundförordningarna för den nya gemensamma jordbrukspolitiken offentliggjordes i december
2013. Därefter har kommissionen i uppdrag att ta fram delegerade akter, som är akter med
allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke
väsentliga delar av den grundläggande rättsakten (se faktabladen 1.3.8 och 5.2.1). I mars 2014
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antog kommissionen en första omgång med delegerade akter, som sedan översändes till rådet
och Europaparlamentet för behandling. De delegerade akterna kan bara träda i kraft om varken
Europaparlamentet eller rådet framför invändningar inom två månader (en tidsfrist som kan
förlängas en gång). På begäran av bland andra parlamentet antog kommissionen i april 2014 en
förklaring med utfästelsen att efter ett år bedöma tillämpningen av skyldigheterna beträffande
områden med ekologiskt fokus. Bedömningen pågår för närvarande. Andra delegerade akter har
antagits senare (t.ex. i april 2015 den delegerade förordningen (EU) 2015/560 om ordningen för
tillstånd för plantering av vinstockar) eller håller på att utarbetas. Kommissionen måste även
regelbundet anta genomförandeakter för den gemensamma jordbrukspolitiken för de åtgärder
som kräver enhetligt genomförande i alla medlemsstater.
Dessutom har kommissionen förenklat den gemensamma jordbrukspolitiken i fyra omgångar
sedan mars 2015. Det s.k. samlingsförslaget från september 2016 (se nedan) syftar även till att
förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken.
A. Första pelaren (P1)
Tabellen nedan ger en överblick över de val som medlemsstaterna har gjort när det gäller
genomförandebestämmelserna för det nya systemet för direktstöd.
Nettoöverföringarna mellan de två pelarna uppgick till ca 4 miljarder euro från P1 till P2 under
hela perioden.

 
Överföring

från P1
till P2

Överföring
från P2
till P1

Omfördelningsstöd
Stöd till områden

med naturbetingade
svårigheter

Frivilligt
kopplat

stöd

Ordningen
för

småbrukare
BE X X (Vallonien) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
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SK X X
FI X
SE X
UK X X

Totalt 11 5 8 1 27 15

Inom EU varierar även tillämpningen av det nya systemet för direktstöd när det gäller
minimikraven för erhållande av direktstöd, genomförandet av klausulen om aktiva jordbrukare
och om det finns tak för grundstöd eller inte. När det gäller miljöanpassning av direktstödet
har fem medlemsstater (Österrike, Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen) angett att de vill
ge jordbrukarna möjlighet att uppfylla vissa av sina skyldigheter genom att tillämpa likvärdiga
metoder. Vilka områden som ska betraktas som områden med ekologiskt fokus varierar betydligt
inom EU (det vanligaste valet är områden med kvävebindande växter – alla länder utom
Danmark, medan åtta länder har tagit med terrasser i sin förteckning).
B. Andra pelaren (P2)
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) (se faktablad 5.2.6).

NYA INITIATIV

Det tas fler och fler initiativ kring den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Vid ett
informellt möte i maj 2016 inledde t.ex. det nederländska rådsordförandeskapet en debatt om
den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2020. Det slovakiska ordförandeskapet
anordnade ett informellt möte i Bratislava i september 2016 om otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan. Ett informellt möte om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid hölls
också i Chambord i september 2016, på Frankrikes initiativ. Några medlemsstater lade i mars
2017 fram ett icke-officiellt dokument om en bättre fungerande livsmedelskedja.
Den arbetsgrupp som tillsattes i januari 2016 för att tänka igenom jordbruksmarknadspolitikens
framtid lade fram sin slutrapport i november 2016.
Inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 antog
kommissionen ett samlingsförslag den 14 september 2016 som påverkar många EU-
politikområden (COM (2016)0605), däribland den gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget
rör t.ex. verktyget för inkomststabilisering, tillgången till finansiella instrument inom ramen för
den andra pelaren och begreppet aktiv jordbrukare. Europaparlamentet har med inspiration från
arbetsgruppens rekommendationer om marknaderna lagt fram ytterligare ändringsförslag för att
stärka den samlade marknadsordningen.
Kommissionen är i färd med att offentliggöra delegerade akter och genomförandeakter
för att förenkla tillämpningen av miljöanpassning och för att förvaltningen av frukt-
och grönsaksmarknaderna ska omfattas. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
tillkännagav ett meddelande om modernisering och förenkling av den gemensamma
jordbrukspolitiken i den avsiktsförklaring som riktades till Europaparlamentets talman och
rådets ordförande i samband med talet om tillståndet i unionen 2016. Som en förberedelse
inledde kommissionen i februari ett offentligt samråd om den gemensamma jordbrukspolitikens
framtid som ska pågå till maj 2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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Beträffande den andra pelaren har Cork 2.0-konferensen, tjugo år efter den första konferensen i
samma stad, lett till antagandet av en förklaring med tio prioriterade områden för den framtida
landsbygdsutvecklingspolitiken i Europa.

HUR REFORMERAS DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN
ÅR 2020?

Kommer de tendenser som skisserats i samband med den senaste reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken att bekräftas 2020? Bland de frågor som kan uppkomma finns först och
främst frågan om huruvida direktstödet ska fortsätta att prioriteras i förhållande till landsbygdens
utveckling och hur stor del av budgeten som ska anslås till marknadsåtgärder. Dessutom
måste man bedöma vilken roll krisreserven spelar i ljuset av de erfarenheter som görs
2014–2020. Kommer riskhanteringsåtgärderna, som ännu är fåtaliga inom den gemensamma
jordbrukspolitiken, att bli viktigare? Framtiden för åtgärderna för att främja jordbrukarnas
ekonomiska organisation kommer antagligen också att vara en central fråga, särskilt inom de
sektorer där åtgärderna för att kontrollera utbudet kommer att ha avskaffats (mjölk, socker och
vin).
Frågan om samfinansiering av direktstödet kan också komma upp – en fråga som inte togs upp
i samband med den senaste reformen, bland annat på grund av den ekonomiska krisen – vilket
skulle kunna leda till att det skapas en enda pelare för stöd till jordbruket och landsbygden.
Frågan om samspelet mellan medlen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och övriga
strukturfondsmedel och europeiska investeringar kommer antagligen att tas upp, liksom frågan
om utgifter för forskning och innovation på jordbruksområdet.
Den framtida strukturen för direktstödet kommer också att diskuteras, särskilt viktningen
av de olika delarna, till exempel stödet till produktionen av kollektiva nyttigheter. Kommer
man att överväga att omvandla grundstödet till ett engångsbelopp (flat rate) per hektar,
i ett stort europeiskt odlingssystem? Framtiden för det produktionskopplade stödet och
omfördelningsstödet kommer säkert också att väcka debatt. I detta sammanhang kommer
modellen för genomförande av det direktstöd som kommer att vara dominerande 2014–2020
troligtvis att påverka valet av den framtida modellen för direktstöd. På samma sätt kommer
definitionerna av ”aktiv jordbrukare” och ”småbrukare” kanske att ses över.
Slutligen kommer resultatet av förhandlingarna om Brexit och Trumpadministrationens nya
förhållningssätt till internationell handel och de multilaterala miljöavtalen (t.ex. COP 21 om
klimatförändringar) troligen att påverka den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020 är den första för parlamentet
som medlagstiftare. Stärkt av denna första erfarenhet kommer man att spela en viktig
roll även vid framtida reformer. Europaparlamentets jordbruksutskott arbetar med många
framåtblickande betänkanden (volatilitet, sysselsättning i landsbygdsområden, innovation,
otillbörliga affärsmetoder etc.). Parlamentet följer också noga vilka delegerade akter rörande den
gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen antar, vilka parlamentet kan invända mot.
Dessutom spelar parlamentet sin roll som medlagstiftare inom många ärenden som är kopplade
till den nya gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt översynen av den fleråriga budgetramen
2014–2020 (den s.k. samlingsförordningen).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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