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PÅ VÄG MOT DEN GEMENSAMMA
JORDBRUKSPOLITIKEN EFTER 2020

EU-institutionerna åtog sig att anta en ny reform före december 2020. Denna tidsplan
kunde dock inte hållas. Man har inlett förhandlingar (trepartsmöten) i syfte att nå en
slutlig överenskommelse före sommaren 2021.

RÄTTSLIG GRUND

Lagstiftningsförslagen om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) efter 2020
(COM(2018)0392, COM(2018)0393 och COM(2018)0394 av den 1 juni 2018) och
förslaget till en ny flerårig budgetram 2021–2027 (COM(2018)0322 av den 2 maj 2018
och COM(2020)0443 av den 28 maj 2020.

PÅ VÄG MOT DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN EFTER
2020

Arbetet med GJP efter 2020 inleddes under det nederländska rådsordförandeskapet
vid ett informellt möte i maj 2016. Rådets efterföljande ordförandeskap
fortsatte processen genom att inleda samtal om de viktigaste utmaningarna på
jordbruksområdet.
Kommissionen tillsatte å sin sida en arbetsgrupp i januari 2016 som hade i uppdrag att
tänka igenom jordbruksmarknadspolitikens framtid, och den lade fram sin slutrapport
i november 2016. Beträffande den andra pelaren ledde Cork 2.0-konferensen i
september 2016 till antagandet av en förklaring med tio prioriterade områden för den
framtida landsbygdsutvecklingspolitiken i Europa.
Vid 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. I princip var syftet
att införa tekniska anpassningar i gällande rättsakter för att förenkla befintliga
instrument. På Europaparlamentets initiativ har detta blivit en verklig minireform
av den gemensamma jordbrukspolitiken. Europaparlamentet har med inspiration
från arbetsgruppens rekommendationer om marknaderna lagt fram ytterligare
ändringsförslag för att förbättra gällande mekanismer. En uppgörelse med rådet
nåddes i oktober 2017 och texten offentliggjordes i december samma år (förordning
(EU) 2017/2393, EUT L 350, 29.12.2017). De godkända förbättringarna gäller
producentorganisationernas räckvidd, förstärkta jordbruksförsäkringar och instrument
för inkomststabilitet, reglerna för miljöanpassningsstöd samt stöd till unga jordbrukare
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och definitionen av aktiv jordbrukare (som medlemsstaterna kan tillämpa med stor
flexibilitet).
Kommissionen höll mellan februari och maj 2017 ett offentligt samråd om GJP:s framtid.
Därefter lade kommissionen fram meddelandet om framtiden för livsmedel och jordbruk
den 29 november 2017 (COM(2017)0713). Meddelandet lyfter fram betydelsen av
styrningen av jordbruket och föreslår en radikal förändring av genomförandemodellen
för den gemensamma jordbrukspolitiken, men är vagt i fråga om hur man ska
gå till väga. Europaparlamentets initiativbetänkande (Dorfmann-betänkandet) om
meddelandet följdes av en resolution som antogs vid plenarsammanträdet den 30 maj
2018 (P8_TA(2018)0224).

SAMMANHANGET FÖR DEN SENASTE REFORMEN AV DEN
GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN

Reformen av GJP 2013 beslutades mitt i en lågkonjunktur. Sedan dess har den
ekonomiska och institutionella situationen förändrats. Tillväxten återvände men förblev
svag, innan den vände nedåt till följd av covid-19-pandemin. Dessutom har den
geopolitiska utvecklingen ökat osäkerheten på marknaden (t.ex. genom Förenade
kungarikets utträde ur unionen i januari 2020 och krisen i det traditionella partnerskapet
mellan EU och USA efter att Donald Trump valdes till president). Multilateralismen
på handelsområdet har också stagnerat då allt fler bilaterala avtal inte kan motverka
effekterna av protektionistiska tendenser och handelskonflikter. Slutligen uppstår nya
utmaningar kopplade till klimatförändringar och hållbarhet i och med ikraftträdandet
av Parisavtalet (COP 21), medan tekniska innovationer och särskilt den digitala
revolutionen får stor inverkan på produktionen, förädlingen och distributionen av
livsmedel.
Den 24 december 2020 nådde Europeiska unionen och Förenade kungariket en
överenskommelse om sina framtida förbindelser. Genom detta avtal löstes en av de
viktigaste frågorna då man införde ett handelssystem utan tullar eller kvoter för att ta
hänsyn till Förenade kungarikets ställning som EU:s största handelspartner, i synnerhet
när det gäller livsmedel från jordbruket (se faktablad 3.2.10, tabell VI). Det undanröjer
dock inte alla frågetecken kring konsekvenserna av de nya tullförfarandena och de
extra administrativa kostnaderna för aktörerna, vilket kommer i tillägg till den osäkerhet
på jordbruksmarknaderna som pandemin har orsakat. Kommissionen förväntar sig
att covid-19-krisen kommer att innebära en långsam tillväxt och att den europeiska
ekonomin, inklusive jordbrukssektorn, tidigast kommer att återgå till den nivå den hade
före pandemin år 2023.

FINANSIERINGSFÖRSLAG OM GJP FÖR PERIODEN EFTER 2020

I kommissionens förslag om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (COM(2018)0322
av den 2 maj 2018) fastställs den framtida budgeten för jordbruket. Även om unionen
fortsätter att anslå en betydande del av sin budget till jordbruket (28,5 % av den totala
budgeten för perioden) (se faktablad 3.2.10, tabell I) har mycket stora minskningar
i löpande priser föreslagits i reala termer (15 %), till följd av Förenade kungarikets
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utträde (nettobetalare till budgeten) och finansieringsbehov på grund av unionens nya
prioriteringar (migration, yttre gränser, digital ekonomi, transporter).
Efter den ekonomiska kris som utlöstes av covid-19-pandemin ersattes
långtidsbudgeten från 2018 av ett andra förslag i maj 2020, vilket förstärktes
av återhämtningsplanen NextGenerationEU. Europaparlamentet fastställde sin
ståndpunkt i sina resolutioner av den 14 november 2018 (P8_TA(2018)0449),
den 23 juli 2020 (P9_TA(2020)0206) och den 17 december 2020 (P9_TA(2020)0360).
Efter en utdragen förhandlingsprocess mellan budgetmyndighetens två grenar
nåddes en överenskommelse den 17 december 2020 [förordning (EU, Euratom)
2020/2093]. Budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2021–2027 uppgår
till 336,4 miljarder euro i fasta priser 2018, vilket kan jämföras med tidigare
budget för perioden 2014–2020, efter avdrag för utgifterna för Förenade kungariket
(se faktablad 3.2.10, tabell I, kolumn 1). Den första pelaren är fortfarande störst
(Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), 258,6 miljarder 78,4 %), även om den
minskar med 10 %, medan landsbygdsutvecklingen (Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Feader) 77,8 miljarder) förlorar mest och minskar med 19 % (se
faktablad 3.2.10, tabell I, kolumn 5).
Samtidigt som den fleråriga budgetramen 2021–2027 antogs trädde även unionens
program för forskning och innovation ”Horisont Europa” i kraft, med en budget på
95,5 miljarder euro, varav 10 miljarder är öronmärkta för jordbrukssektorn.

LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG OM GJP FÖR PERIODEN EFTER 2020

På grundval av den fleråriga budgetramen från maj 2018 har kommissionen lagt fram
lagförslaget för den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 (COM(2018)0392,
COM(2018)0393 och COM(2018)0394 av den 1 juni 2018). I centrum för reformen
står genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilken ska vara
inriktad på resultat och subsidiaritet och ge medlemsstaterna en mycket viktigare
roll i genomförandet av jordbruksinterventionerna. I framtiden bör EU fastställa
väsentliga parametrar (den gemensamma jordbrukspolitikens mål, grundläggande
krav, huvudsakliga interventionstyper i första och andra pelaren) samtidigt som
medlemsstaterna bör utarbeta strategiska fleråriga planer för att uppnå specifika mål
och tal som beslutas gemensamt.
Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ska grundas på nio mål som återspeglar
dess ekonomiska, miljömässiga och socioterritoriella mångfunktionalitet. Den ska
fortfarande bestå av två pelare samt de båda jordbruksfonderna som ska stödja
de nationella programmen genom en rad åtgärder som valts enligt en integrerad
strategi. Hur som helst kommer direktstöd fortfarande att prioriteras i den nya
gemensamma jordbrukspolitiken. Förutom den nya styrningen av den gemensamma
jordbrukspolitiken är de övriga viktiga punkterna i reformförslagen följande:
— Beträffande första pelaren görs en ny satsning på omfördelning av direktstödet.

Kommissionen föreslår en minskning av stödet från och med 60 000 euro och ett
obligatoriskt tak för belopp över 100 000 euro per jordbruksföretag. De sektorsvisa
interventionsprogrammen överförs från den gemensamma marknadsordningen till
de nya nationella strategiska planerna.
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— Den nya miljöstrukturen är mycket mer flexibel till sin utformning och förvaltning
och anförtros åt de nationella myndigheterna. Den består av tre delar: nya
tvärvillkor (obligatoriska, men flexiblare i detaljerna), ekosystem för klimat och miljö
(som finansieras av EGFJ och ersätter nuvarande miljöanpassningsstöd) samt
jordbruksmiljö- och klimatåtgärder (som finansieras av Ejflu),

— Beträffande den andra pelaren är Ejflu inte längre en strukturfond under
sammanhållningspolitikens gemensamma ram, medfinansieringssatsen har
sänkts med tio procentenheter, kommissionen koncentrerar interventionerna
i förenklingssyfte, bestämmelserna för Leader-programmet flyttas till
sammanhållningspolitiken, även om programmet finansieras av budgeten för
jordbruket.

PÅGÅENDE DISKUSSIONER

Portugal, som den 1 januari 2021 tog över rådets roterande ordförandeskap från
Tyskland, har åtagit sig att nå en kompromiss om den gemensamma jordbrukspolitiken
med Europaparlamentet före sommaren 2021. De första trepartsförhandlingarna har
redan gjort att medlagstiftarna har närmat sig varandra när det gäller: 1) förenklade
villkor för jordbrukare som vidtar samma åtgärder inom miljösystemen 2) upprättande
av en vägledande, icke bindande, förteckning över miljösystemsmetoder 3) utvidgande
av antalet produkter som kan bli föremål för interventionen, i enlighet med
parlamentets förslag 4) förlängning av planteringsrätten för vin till 2045 (vilket
ligger mitt emellan rådets föreslag 2040, och parlamentets förslag 2050) och
begränsa den tillåtna utvidgningen om ytan till 1 %, 5) avalkoholiserade viner med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB),
6) resultatöversyn baserad på en tvåårsrapport från kommissionen snarare än en
årsrapport som den själv hade föreslagit, och 7) en minskning av toleransnivåerna i
förhållande till de mål som fastställdes i de strategiska planerna (35 % för den första
översynen 2025 och 25 % för den andra översynen 2027), efter att rådet ursprungen
hade föreslagit 45 % och parlamentet 25 %.
Dessa trepartsmöten visar dock även hur litet utrymme rådsordförandeskapet har,
eftersom varje punkt som diskuteras måste godkännas av de nationella experterna.
Dessutom blev det tydligt var de största tvistefrågorna finns, nämligen 1) definitionen
av vad som är en aktiv jordbrukare, 2) införandet av en sorts hybridmodell för den
gemensamma jordbrukspolitiken, där en viss grad av efterlevnadskontroll (av reglerna)
genomförs utöver den nya prestationskontrollen (som bygger på resultatet), vilket
parlamentet hade föreslagit men som hade förkastats av kommissionen och rådet
som befarade att det skulle leda till en större administrativ börda, 3) de sociala villkor
för direktstöd som parlamentet hade föreslagit (de flesta medlemsstater anser att
frågan bör behandlas i en separat rättsakt eller genom nationella åtgärder), 4) ett tak
för direktstöd (frivilligt enligt rådet, obligatoriskt enligt parlamentet), 5) förlängningen
av perioden för offentliga interventioner till att omfatta hela året, 6) särskilda
skyddsklausuler (som hade föreslagits av Europaparlamentets ledamöter) för att införa
extra importtullar vid bristande efterlevnad av EU:s miljö- och hälsonormer, 7) verktyg
för att hantera kriser på marknaden och slutligen, 8) miljöstrukturen, där det finns
olika åsikter om vilka metoder som ska anses uppfylla miljövillkoren (rådet föredrar
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diversifiering av grödorna framför det växelbruk som parlamentet förespråkar), om den
minsta omfattningen på miljösystemen (rådet föreslår 20 % av direktbetalningar medan
parlamentet önskar 30 %), om en eventuell poängställning för miljösystemen (vilket
rådet anser är för komplicerat) och slutligen om andelen icke-produktiv mark på ett
jordbruk.
Den sista fasen i jordbruksförhandlingarna kommer att delvis sammanfalla med
diskussionerna om den gröna given för Europa som inleddes den 11 december
2019 med ett meddelande från kommissionen (COM(2019)0640). Den gröna given
ska leda till en hållbar och klimatneutral tillväxtmodell till 2050 som kommer att
få stora effekter på den europeiska livsmedelsproduktionen. Specifika förslag lades
fram i maj 2020, däribland strategin för biologisk mångfald 2030 och från jord till
bord-strategin som syftar till att förbättra livsmedelstryggheten, minska förbrukningen
av bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika, stödja innovationen inom
jordbruket och förbättra informationen till konsumenterna (COM(2020)0380 och 0381
av den 20.5.2020). I enlighet med kommissionens rekommendationer till varje
medlemsstat i december 2020 (COM(2020)0846) ska de handlingslinjer som antas
inom ramen för den gröna given följas av nationella strategiska planer som ska läggas
fram under 2021 och som ska genomföras från och med 2023.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER TILL OCH MED DEN 31 DECEMBER
2022

I väntan på att förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken
efter 2020 ska avslutas har medlagstiftningarna antagit förordning (EU) 2020/2220
(EUT L 437, av den 31 december 2022) om att, med vissa förändringar, förlänga
de nuvarande reglerna med två år (till den 31 december 2022). Ändringarna
till det nuvarande systemet omfattade bland annat en sänkning av tröskelvärdet
för kompensation för inkomstminskningar och klimat- och sjukdomsrelaterade
förluster från 30 % till 20 % inom ramen för riskhanteringsåtgärderna, och
tillskjutande av ytterligare 7,5 miljarder euro till jordbruksdelen av den ekonomiska
återhämtningsplanen för Europa (se faktablad 3.2.2). Minst 37 % av dessa medel
ska gå till jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk, till åtgärder som är kopplade
till miljön och till djurs välbefinnande och 55 % måste riktas till investeringar för en
motståndskraftig, hållbar och digital återhämtning och till att hjälpa unga jordbrukare
att etablera sig.
Genom förordning (EU) 2020/2220 ges medlemsstaternas tillräckligt med tid för att
utarbeta sina respektive strategiska planer och införa de administrativa strukturer som
krävs för att framgångsrikt kunna införa den nya gemensamma jordbrukspolitiken.
Reglerna för statligt stöd inom jord- och skogsbruket och har också förlängts med två år.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har bekräftat att finansieringen av den gemensamma
jordbrukspolitiken bör bibehållas på samma nivå i reala termer efter 2020
(P8_TA(2018)0449, 14.11.2018) (se faktablad 3.2.10, tabell I, kolumn 3]. Utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI-utskottet) utsåg därefter föredragande
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för varje lagstiftningsakt: Esther Herranz (Europeiska folkpartiets grupp) om den
gemensamma jordbrukspolitikens nya struktur, Ulrike Müller (Gruppen Alliansen
liberaler och demokrater för Europa) om den nya övergripande förordningen och
Eric Andrieu (gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater) om det ändrade
förslaget om den gemensamma marknadsordningen. I april 2019 röstade AGRI-
utskottet om de tre områdena. Efter Europaparlamentsvalet 2019 granskade de nya
ledamöterna de ändringsförslag som AGRI-utskottet hade antagit under föregående
valperiod i syfte att avsluta första behandlingen. Europaparlamentets plenarförsamling
fattade till slut beslut den 23 oktober 2020 (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288
och P9_TA(2020)0289). Under Tysklands och Portugals ordförandeskap har
medlagstiftarna fört förhandlingar (trepartsmöten) i syfte att nå ett slutligt avtal före
sommaren 2021.

François Nègre
04/2022
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