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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om framtiden för livsmedel och jordbruk 

(2018/0000(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 november 2017 Framtiden för 

livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713), 

– med beaktande av artiklarna 38 och 39 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt som fastställer den gemensamma jordbrukspolitiken och dess mål, 

– med beaktande av förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av 

förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, 

förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) 

nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår 

i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en 

samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande 

av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, 

djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial1 (omnibusförordningen), 

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapporter nr 16/2017 Programplanering 

inom landsbygdsutveckling: mindre komplexitet och mer fokus på resultat behövs och 

nr 21/2017 Miljöanpassningsstödet: ett mer komplext inkomststödsystem som ännu inte 

är ändamålsenligt i miljöhänseende, 

– med beaktande av kommissionens diskussionsunderlag av den 28 juni 2017 om 

framtiden för EU:s finanser (COM(2017)0358), 

– med beaktande av Cork 2.0-förklaringen från 2016 Ett bättre liv i landsbygdsområden, 

som gavs ut vid den europeiska konferensen om landsbygdsutveckling, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande En möjlig 

omformning av den gemensamma jordbrukspolitiken2, 

– med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande Den gemensamma 

jordbrukspolitiken efter 20203, 

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, av vilka de flesta är relevanta för 

den gemensamma jordbrukspolitiken,  

– med beaktande av Parisavtalet vid FN:s klimatkonferens 2015 (COP21), och särskilt av 

Europeiska unionens åtaganden i form av ”nationella fastställda bidrag” för att uppnå 

avtalets globala mål. 

                                                 
1 EUT L 350, 29.12.2017 s. 15. 
2 EUT C 288, 31.8.2017, s. 10. 
3 EUT C 342, 12.10.2017, s. 10. 
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– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

(A8-0000/2018), och av följande skäl: 

A. I kommissionens meddelande Framtiden för livsmedel och jordbruk konstaterar att den 

gemensamma jordbrukspolitiken är det politikområde som är bäst integrerat i EU och 

som gör det möjligt för EU:s jordbrukssektor att tillgodose allmänhetens behov, inte 

bara en tryggad och hållbar livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel av hög kvalitet, 

utan även miljövård, klimatåtgärder och höga djurskyddsstandarder. 

B. Europeiska unionens övergripande mål om ett mångfunktionellt jordbruk som drivs av 

familjejordbruk är fortfarande avgörande för att skapa de positiva externa effekter och 

kollektiva nyttigheter som EU-medborgarna efterfrågar. 

C. Under årens lopp har den gemensamma jordbrukspolitiken genomgått regelbunden 

omprogrammering allteftersom nya utmaningar har uppstått, men nu behövs en ny fas i 

det fortlöpande arbetet med att modernisera och förenkla som ska bygga på tidigare 

reformer.  

D. Den nya genomförandemodellen står i fokus i kommissionens meddelande Framtiden 

för livsmedel och jordbruk och ska välkomnas, förutsatt att den säkerställer dels verklig 

förenkling, inte bara på EU-nivå utan även på medlemsstatsnivå och regional nivå, dels 

flexibilitet för jordbrukarna, utan att medlemsstaterna påläggs fler begränsningar och 

därmed ytterligare komplexitet. 

E. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste utgöra en viktig faktor i arbetet med att 

övervinna stagnation och volatilitet i jordbrukarnas inkomster som, trots 

koncentrationen och intensifieringen av produktion och den ökande produktiviteten, 

fortfarande är lägre än inkomsterna i den övriga ekonomin.  

F. Under de senaste åren har jordbrukarna drabbats av en allt större prisvolatilitet till följd 

av prisfluktuationer på världsmarknaderna och osäkerhet orsakad av den 

makroekonomiska utvecklingen, yttre politik, sanitära kriser och de allt vanligare 

extrema väderförhållandena i EU.  

G. Det är viktigt att säkerställa en skälig levnadsstandard i alla regioner och medlemsstater, 

överkomliga priser för allmänheten och konsumenterna samt tillgång till livsmedel av 

hög kvalitet och goda kostvanor, samtidigt som åtagandena för miljöskydd, 

klimatåtgärder, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd fullgörs. 

H. Det behövs ett uppdaterat och mer rättvist betalningssystem, eftersom det nuvarande 

systemet för stödrättigheter i många medlemsstater bygger på historiska referensvärden 

som nu är nästan 20 år gamla och som utgör ett hinder för generationsskiftet och hindrar 

unga jordbrukare från att få tillgång till jordbruksmark, eftersom de nya aktörerna inte 

innehar stödrättigheter och därmed missgynnas. 

I. Uppkomsten av nya utmaningar, såsom den växande globala handeln, kräver rättvisa 

och hållbara villkor för det globala utbytet av varor och tjänster, inom ramen för WTO 

och i enlighet med EU:s befintliga sociala och ekonomiska standarder och 
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miljöstandarder, som bör främjas. 

J. Fokus på forskning och utveckling för både produkt- och processinnovation ska 

välkomnas, men mer behöver göras för att omsätta resultaten från forskningen i 

jordbrukspraxis, under samordning av EU-omfattande rådgivningsverksamheter för 

jordbruket. 

K. Jordbruks- och livsmedelssektorn måste uppmuntras att fortsätta bidra till EU:s mål för 

miljöskydd och klimatåtgärder enligt internationella avtal såsom Parisavtalet och FN:s 

mål för hållbar utveckling. 

L. Europeiska revisionsrätten har betonat att det miljöanpassningsstöd som infördes som 

en del av reformen 2013 skapar ytterligare komplexitet och byråkrati, är svårt att förstå 

och misslyckas med att avsevärt förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens miljö- 

och klimatresultat. 

M. Corkförklaringen 2.0 Ett bättre liv i landsbygdsområden har som mål en blomstrande 

landsbygd, multifunktionalitet, biologisk mångfald i och utanför jordbruket, sällsynta 

djurarter och bevarande av grödor samt ekologiskt jordbruk, mindre gynnade områden 

och åtaganden inom ramen för Natura 2000. 

N. Det är viktigt att säkerställa sund konkurrens på den inre marknaden i sektorn och med 

andra aktörer i livsmedelskedjan, både uppströms och nedströms, och att ytterligare 

stärka incitamenten för att förebygga kriser med verktyg för aktiv förvaltning för 

användning på sektorsnivå och av myndigheter. 

O. De nya utmaningarna för det europeiska jordbruket inom EU:s politiska prioriteringar, 

som anges i kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s ekonomi, 

innebär att nästa fleråriga budgetram måste tillhandahålla tillräckliga offentliga medel 

för att täcka både befintliga och nya utmaningar. 

P. Alla ändringar till den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken måste införas på ett 

sätt som säkerställer stabilitet för sektorn och förutsägbarhet för jordbrukarna genom 

adekvata övergångsperioder och övergångsåtgärder. 

Q. Parlamentet måste spela en övergripande roll i fastställandet av en tydlig politisk ram 

för att bibehålla de gemensamma ambitionerna på europeisk nivå och en demokratisk 

debatt om de strategiska frågor som har en inverkan på det dagliga livet för alla när det 

gäller användningen av naturresurser, kvaliteten på vår mat och moderniseringen av 

jordbruksmetoder. 

Ett nytt förhållande mellan Europeiska unionen, medlemsstaterna, regionerna och 

jordbrukarna 

1. Europaparlamentet välkomnar avsikten att förenkla och modernisera den gemensamma 

jordbrukspolitiken, men betonar att den inre marknadens integritet och en verkligt 

gemensam politik måste vara de främsta prioriteringarna för reform. 

2. Europaparlamentet påpekar att även den flexibilitet som medlemsstaterna för 

närvarande har för att fastställa grundläggande regler kan riskera att snedvrida 
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konkurrensen på den inre marknaden och ge ojämlik tillgång till stöd för jordbrukare i 

olika medlemsstater och till och med i olika regioner.  

3. Europaparlamentet anser att subsidiaritet för medlemsstaterna endast bör beviljas om 

man har en gemensam uppsättning regler och verktyg som är överenskomna på EU-nivå 

som en del av ett enhetligt förhållningssätt till all programplanering och alla kriterier för 

stödberättigande, omfatta båda av den gemensamma jordbrukspolitikens pelare och i 

synnerhet säkerställa ett europeiskt tillvägagångssätt i pelare I och därmed lika villkor 

för alla. 

4. Europaparlamentet påminner kommissionen om behovet av att till fullo respektera 

fördelningen av befogenheter inom varje medlemsstat, vilken ofta fastställs i 

medlemsstaternas författningar, särskilt när det gäller att respektera de rättsliga 

befogenheter som EU:s regioner har när de genomför politiken. 

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar för att fastställa 

programutformning, genomförande och kontroll av en resultatbaserad metod i syfte att 

främja resultat snarare än efterlevnad, och samtidigt säkerställa tillräcklig övervakning 

genom klart definierade, stabila och mätbara indikatorer på EU-nivå, inbegripet ett 

lämpligt system för kvalitetskontroll och sanktioner. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att ekonomisk kontroll, 

prestandakontroll och revisioner utförs till samma standard och enligt samma kriterier i 

alla medlemsstater, oberoende av den ökade flexibiliteten för medlemsstaterna i 

programmens utformning och förvaltning, och särskilt i syfte att säkerställa en snabb 

utbetalning av medel i alla medlemsstater till alla stödberättigade jordbrukare. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge större flexibilitet till 

medlemsstaterna och regionerna inom ramen för reglerna om stöd av mindre betydelse 

för jordbrukssektorn.  

En smart och effektiv sektor som arbetar för medborgarna, landsbygden och miljön 

8. Europaparlamentet anser att den nuvarande tvåpelarstrukturen, särskilt den första 

pelaren, som omfattar inkomststöd för jordbrukare, behöver bibehållas. Parlamentet 

anser att det samtidigt är nödvändigt att kompensera för tillhandahållandet av kollektiva 

nyttigheter på grundval av enhetliga kriterier, samtidigt som medlemsstaterna ges 

möjlighet att vidta specifika åtgärder för att anpassning till lokala förhållanden.  

9.  Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken i sin nuvarande 

utformning endast kan uppnå sina mål om tillräckliga medel tillhandahålls. Parlamentet 

begär därför att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken i nästa fleråriga 

budgetram ska bibehållas åtminstone på nuvarande nivå för att ambitionerna i en 

reviderad och effektiv gemensam jordbrukspolitik efter 2020 ska kunna uppnås. 

10. Europaparlamentet anser att det behövs ett mer målinriktat stöd för familjejordbruk och 

att detta kan uppnås genom att man inför en obligatorisk högre stödnivå för små 

jordbruksföretag. Parlamentet anser dessutom att stöd till större jordbruk bör vara 

degressivt för att beakta stordriftsfördelar, med möjlighet till ett tak som ska fastställas 

av medlemsstaterna. 



 

PR\1146033SV.docx 7/12 PE618.154v01-00 

 SV 

11. Europaparlamentet understryker att man behöver fastställa de viktigaste inslagen i ett 

öppet och objektivt system för sanktioner och incitament för fastställande av 

jordbrukares berättigande till offentliga medel, och att dessa bör bestå av frivilliga och 

obligatoriska åtgärder.  

12. Europaparlamentet begär att det befintliga systemet för beräkning av direktstöd under 

pelare I, som ofta grundar sig på historiska rättigheter, ska ersättas av en EU-omfattande 

enhetlig metod för beräkning av direktstöd, i syfte att göra systemet enklare och mer 

transparent.  

13. Europaparlamentet betonar att det behövs en rättvis fördelning av direktstöd mellan 

medlemsstaterna, med beaktande av socioekonomiska skillnader, olika 

produktionskostnader och de belopp som medlemsstaterna erhåller inom ramen för den 

andra pelaren. 

14. Under förutsättning att likvärdiga konkurrensvillkor kan garanteras på den inre 

marknaden anser Europaparlamentet att frivilligt kopplat stöd (VCS) bör bibehållas som 

ett verktyg för att motverka specifika svårigheter, särskilt sådana som orsakas av 

strukturella konkurrensnackdelar i mindre gynnade områden och bergsområden, samt 

sådana som är mer tillfälliga och som uppstår till exempel vid en övergång från det 

gamla stödsystemet.  

15. Europaparlamentet understryker att ett generationsskifte är en utmaning för jordbrukare 

i många medlemsstater och att alla nationella strategier därför måste ta itu med denna 

fråga på ett övergripande sätt, inklusive genom ökade anslag inom den första pelaren 

och riktade åtgärder inom den andra pelaren, samt genom nya finansieringsinstrument 

och nationella åtgärder, för att ge incitament till jordbrukare att överlåta sin 

jordbruksverksamhet. 

16. Europaparlamentet understryker vikten av landsbygdsutveckling, inklusive Leader-

initiativet, för att stödja ett multifunktionellt jordbruk och främja ytterligare företagande 

och möjligheter, i syfte att generera inkomster från landsbygdsturism, och att säkra 

jordbruk med stöd från lokalsamhället och tillhandahållandet av sociala tjänster i 

landsbygdsområden.  

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en ny och övergripande rättslig 

ram som möjliggör en integration av de olika typer av miljöinsatser som finns i dag, 

såsom tvärvillkor, miljöanpassning och normerna för god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden, samt miljöåtgärder i jordbruket för landsbygdsutveckling, så att 

jordbrukarnas administrativa börda minskar och de kan arbeta effektivt med miljövård, 

biologisk mångfald och klimatåtgärder, och som samtidigt säkerställer att 

medlemsstaterna har tillräcklig kontroll och beaktar lokala förhållanden. 

18. Europaparlamentet anser att denna nya ram bör bygga på den eventuella tilldelningen av 

ett minimibelopp av den totala tillgängliga budgeten för miljöåtgärder i jordbruket, 

inklusive ekologiskt jordbruk, stöd för biologisk mångfald och genetisk mångfald bland 

djur och växter. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja innovation och modernisering i 

jordbruket genom att stödja utbildning och rådgivningsverksamhet för jordbruket som 
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en förutsättning i utformningen och genomförandet av program i alla medlemsstater, 

och samtidigt främjar kunskapsöverföring och utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna. 

En stark ställning för jordbrukarna i det globala livsmedelssystemet  

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bibehålla den nuvarande ramen för en 

samlad marknadsordning, inklusive de enskilda sektorsplanerna (vin, frukt och 

grönsaker) och EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i skolan, med slutmålet att 

stärka hållbarheten och konkurrenskraften i varje sektor och samtidigt ge alla 

jordbrukare tillträde. 

21. Europaparlamentet insisterar på att det är absolut nödvändigt för den framtida 

gemensamma jordbrukspolitiken att stödja jordbrukare mer effektivt för att kunna 

hantera instabila priser och inkomster till följd av klimat-, hälso- och marknadsrisker, 

genom att skapa ytterligare incitament för flexibel riskhantering och 

stabiliseringsverktyg och samtidigt säkerställa ett brett tillträde.  

22. Europaparlamentet insisterar på att jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan behöver 

stärkas, särskilt genom att man garanterar dem en rättvis andel av mervärdet, främjar 

sektorsövergripande samarbete, ökar insynen i marknaderna och stärker 

krisförebyggandet.  

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – särskilt i mejerisektorn – tillåta och 

till och med uppmuntra till användningen av instrument för aktiv krishantering, såsom 

frivilliga sektorsavtal för att reglera utbudet kvantitativt bland producenter, 

producentorganisationer och bearbetningsföretag, och att undersöka möjligheten att 

utvidga sådana instrument till andra sektorer. 

24. Europaparlamentet efterlyser en djupgående översyn av den nuvarande 

krisreservmekanismen för att inrätta ett fristående finansieringsinstrument som är 

undantaget från principen om budgetens ettårighet, så att budgetöverföringar kan göras 

från ett år till nästa, och därigenom möjliggöra snabba och effektiva reaktioner på 

krissituationer, inklusive sådana som rör djurhälsa och växtskydd, sjukdomsrelaterade 

frågor och livsmedelssäkerhet.  

25. Europaparlamentet anser att handelsavtal generellt är gynnsamma för EU:s 

jordbrukssektor, och att de är nödvändiga för att stärka EU:s ställning på den globala 

jordbruksmarknaden, men att de också för med sig ett antal utmaningar som kräver 

förstärkta skyddsmekanismer för att säkerställa lika villkor för jordbrukare i EU och i 

resten av världen. 

26. Europaparlamentet efterlyser initiativ för att främja EU:s produktion, säkerhets- och 

miljöstandarder och program för kvalitetsproduktion, genom både märkning och 

marknadsföring på den inre marknaden och på marknader i tredjeländer. 
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En transparent beslutsprocess för ett vederhäftigt förslag till gemensam jordbrukspolitik för 

2020–2027  

27. Europaparlamentet betonar att parlamentet och rådet inom ramen för 

medbeslutandeförfarandet bör fastställa allmänna mål, åtgärder och finansiella anslag, 

och besluta om den grad av flexibilitet som krävs för att göra det möjligt för 

medlemsstaterna att hantera sina särdrag och behov i linje med den inre marknaden.  

28. Europaparlamentet beklagar att hela programplaneringsprocessen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken efter 2020 – samråd, meddelande, konsekvensbedömning och 

lagstiftningsförslag – inleds med en avsevärd försening mot slutet av den åttonde 

valperioden, vilket äventyrar möjligheten att nå en slutlig överenskommelse före valet 

till Europaparlamentet. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en övergångsperiod före 

tillämpningen av den nya genomförandemodellen som är tillräckligt lång för att en mjuk 

övergång ska kunna säkerställas och förseningar av de årliga betalningarna till 

jordbrukarna och genomförandet av programmen för landsbygdens utveckling ska 

kunna undvikas. 

o 

o  o 

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

Den 29 november 2017 antog kommissionen sitt meddelande om modernisering och 

förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken Framtiden för livsmedel och jordbruk 

(COM(2017)0713).  

 

Detta meddelande tillkännagavs redan 2016 av ordförande Juncker, det ingår i kommissionens 

arbetsprogram 2017 och planerades ursprungligen till våren 2017. Det 26-sidiga dokumentet 

inleder den process i flera steg genom vilken EU-27:s institutioner slutligen måste enas om 

lagstiftningen om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Meddelandet syftar 

således till att ge både grund och ram för diskussionen mellan institutionella och enskilda, 

offentliga och privata intressenter i hela EU-27. 

 

Meddelandet kommer att följas av lagstiftningsförslag som rättslig grund för nästa 

programplaneringsperiod 2020–2027 och en konsekvensbedömning som omfattar det 

relevanta faktaunderlaget. Förslagen kommer att offentliggöras efter antagandet av den 

fleråriga budgetramen, som planeras till maj 2018. 

 

Det ursprungliga syftet med meddelandet är att 

– redogöra för de största utmaningarna för EU:s jordbruk (livsmedel nämns uttryckligen 

inte), 

– belysa jordbrukssektorns bidrag till kommissionens tio prioriteringar och målen för 

hållbar utveckling i samverkan med EU:s övriga politikområden, 

– fastställa politiska prioriteringar för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken för 

att öka dess europeiska mervärde,  

– undersöka konkreta förslag för en enklare gemensam jordbrukspolitik, bättre 

förvaltning, bättre beaktande av mångfalden inom EU:s jordbruk, ökad subsidiaritet, 

minskning av stödmottagarnas administrativa börda och större fokus på resultat. 

I meddelandet fastställs dessutom de tre viktigaste målen för jordbruket jämfört med de 

ursprungliga målen i fördragen: 

1. Främja en smart och motståndskraftig jordbrukssektor.  

2. Stödja miljövård och klimatåtgärder. 

3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena. 

Ett första steg i programplaneringsprocessen för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 

2020 var ett omfattande offentligt samråd online som fick över 320 000 svar från alla EU:s 

medlemsstater, de allra flesta från privatpersoner, och mer än 1 400 ståndpunktsdokument.  

Det andra steget är utarbetandet av den omfattande konsekvensbedömningen som syftar till 

att dra lärdom av genomförandet av programplaneringsperioden 2013–2020 och särskilt av 

målen för en miljövänligare, enklare och rättvisare gemensam jordbrukspolitik. Följaktligen 

återspeglar konsekvensbedömningen generella idéer från den pågående offentliga debatten, 

men den kommer också att utarbeta en uppsättning politiska alternativ som ska utvecklas, 

inbegripet en bedömning av hur de politiska målen bäst kan uppfyllas, bland annat följande:  

 

– Alternativ 1 (grundscenario) kommer att bedöma effekterna av den gemensamma 

jordbrukspolitiken om den bibehålls i sin nuvarande form, inbegripet det nyligen 

antagna omnibusförslaget.  

– Alternativ 2 kommer att bedöma följderna av ett scenario ”utan den gemensamma 
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jordbrukspolitiken” för att se vad avsaknaden av politisk intervention får för 

konsekvenser för den gemensamma jordbrukspolitikens ekonomiska, miljömässiga 

och sociala europeiska mervärde. 

– Alternativ 3 jämför medlemsstaternas/regionernas programplaneringsinsatser inom 

ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken med EU:s prioriteringar på grundval 

av identifierade behov. Fokuset flyttas till riskhantering, investeringar i 

omstrukturering och utveckling av jordbruksföretag och små och medelstora företag 

på landsbygden, klimat- och miljötjänster och tillgång till innovation, kunskap och 

IKT.  

– Alternativ 4 omdefinierar arbetsfördelningen mellan EU, medlemsstaterna och 

jordbruken för att utöka inkomstskyddet med större samverkanseffekter mellan 

direktstöd inklusive arealersättning och riskhantering, på ett bättre sätt rikta klimat- 

och miljöåtgärder samt förenkla och modernisera kontroller i riktning mot 

resultatbaserade resultat. 

– Alternativ 5 förutsätter en kraftfull omfördelning av direktstödet till små och 

miljövänliga jordbruksföretag, och främjar korta kretslopp. 

Faktaunderlaget för meddelandet och konsekvensbedömningen är följande: 

– GD AGRI:s egna gemensamma övervaknings- och utvärderingsram för mätning av 

den gemensamma jordbrukspolitikens resultat på grundval av medlemsstaternas 

indikatorer.  

– EU-omfattande mål och indikatorer för övervakning av målen för hållbar utveckling 

(meddelandet EU-åtgärder för hållbarhet COM(2016)0739). 

– EU–27-medlemsstaternas årliga genomföranderapporter kommer att ge information 

om framstegen med att uppfylla målen och motsvarande budgetanslag. 

– GD AGRI:s regelbundna utvärderingar av den gemensamma jordbrukspolitikens 

allmänna mål för 2013 och bidrag till konferensen om utsikterna för jordbruket i slutet 

av 2017. 

 

I ett bredare europeiskt sammanhang är den största drivkraften bakom reformen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken budgeten: den gemensamma jordbrukspolitiken är 

fortfarande den största enskilda utgiften i EU:s budget, med omkring 38 procent av de totala 

utgifterna. I nästa fleråriga budgetram måste EU ta itu med betydande nya utmaningar, såsom 

migration, säkerhet och tillväxt medan Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära en 

mindre tillgänglig budget. Trots detta finns det en stor motvilja bland medlemsstaterna mot att 

öka budgetens totala storlek (1 procent av BNI).  

 

För offentliga och privata intressenter är de viktigaste frågorna i meddelandet därför 

följande:  

– Nationell strategi – utformning, antagande och genomförande: Framför allt 

förvaltningsstrukturen (rättslig aspekt såsom förhållandet mellan regionerna och 

centralstaten, öppenhet och medborgardeltagande), intern samstämdhet (enhetlighet 

med program för landsbygdsutveckling och sektorsplaner), extern samstämdhet (till 

exempel de europeiska struktur- och investeringsfonderna).  

– Genomförandemodell – resultatorienterade och prestationsbaserade 

finansieringsprogram: Kontroll och revision (EU:s befogenheter och nationella 

befogenheter), indikatorer (tillgång och definition, kvalitetskontroll, sanktioner), 

förvaltningsmodeller (förenklade kostnadsalternativ), enhetligt tillvägagångssätt i alla 

medlemsstater (stödberättigande, obligatoriskt/frivilligt, kontroller). 
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– Miljö- och klimatåtgärder – integrerat angreppssätt för att ge ersättning för 

miljötjänster genom att slå ihop den nuvarande miljöanpassningen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken, tvärvillkor och god jordbrukspraxis samt åtgärder 

för att utveckla landsbygden för att möjliggöra för ersättning för kollektiva nyttigheter 

inklusive klimatåtgärder och människors, djurs och växters hälsa och välbefinnande.  

– Anslagsfördelning – program för EU-stöd: Övergångsmodeller för minskad/riktad 

finansiering, differentiering mellan medlemsstater (extern konvergens) på grundval av 

objektiva kriterier (se ESI-fonderna), medfinansiering från regioner / medlemsstater, 

stödrättigheter som avspeglar socioekonomiska förhållanden i medlemsstaternas 

regioner (intern konvergens).  

 

Med avseende på framtidsperspektivet är det relevant att påminna om att den senaste 

programplaneringsperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken 2013–2020 tog två år 

från offentliggörandet av kommissionens förslag (juni 2011) som en del av förslaget till 

flerårig budgetram 2014–2020 till en politisk överenskommelse (juni 2013) och det slutliga 

antagandet av lagstiftningen (i december 2013), vilket gjorde att det krävdes 

övergångsåtgärder för många sektorer (till 2015). Detta sammanföll emellertid inte med slutet 

av kommissionens mandatperiod eller slutet av parlamentets valperiod.  


