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Motivering

1. BAKGRUNDEN TILL HÄLSOKONTROLLEN

Reformen 2003 som väsentligen föranleddes av den oundvikliga utvidgningen till Östeuropa, 
och av WTO, är den hittills mest långtgående reform som har genomförts av den
gemensamma jordbrukspolitiken.

Den uppstod i en vanlig halvtidsöversyn av den gällande interventionsmekanismen för 
jordbruket, men kom att utvecklas till en genomgripande reform där en rad nya principer 
infördes:

- Principen om frikoppling av stöden från producerade kvantiteter i syfte att förbättra 
jordbruksföretagens inriktning på marknaden och minska störningarna för produktionen och 
handeln inom jordbruket.

- Tvärvillkorsprincipen, enligt vilken de frikopplade utbetalningarna måste uppfylla en rad 
krav avseende miljö, folkhälsa, djurskydd etc.

- Principen om anpassning till WTO:s regler, där slutmålet för frikopplingen av stöden är att 
de ska ingå i jordbruksavtalets ”gröna box”.

- Principen om offentlig omfördelning av stödrättigheter med betydelse på två plan: inom 
ramen för det samlade gårdsstödet och som överföring mellan den gemensamma 
jordbrukspolitikens två pelare (stöd och marknader, första pelaren inom ramen för EGFJ, 
landsbygdens utveckling, andra pelaren inom ramen för EJFLU).

- Flexibilitetsprincipen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilken ger 
medlemsstaterna möjligheten att tillämpa parametrarna i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken på olika sätt.

- Principen om budgetdisciplin, senare fastställd i budgetplanen 2007–2013, enligt vilken 
jordbruksbudgeten frystes inför utmaningarna från utvidgningen och efterlevnad av de årliga 
taken infördes, med möjligheten att utföra linjära minskningar av gällande stöd för att kunna 
uppfylla dessa.

- Slutligen progressivitetsprincipen. År 2003 fattades det första beslutet om en öppen reform i 
etapper, eftersom de grundprinciper som hade slagits fast (frikoppling, budgetdisciplin och 
tillämpning av flexibiliteten i genomförandet), tjänade som referens för nya sektoriella 
förändringar, från reformerna av det så kallade Medelhavspaketet till reformen av vinsektorn 
och även nyligen bomullssektorn.

Hälsokontrollen utgjorde det sista steget i denna reformprocess.
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2. BEHOVET AV EN GEMENSAM JORDBRUKSPOLITIK

Den gemensamma jordbrukspolitiken är paradoxalt nog det mest långvariga, troligen det bäst 
efterlevda och helt visst det mest kritiserade av EU:s politikområden. Den upprättades för 
nästan ett halvt sekel sedan och har som inget annat politikområde lyckats uppnå de mål som 
var vägledande för dess tillkomst. De successiva sociala, ekonomiska, politiska och 
miljömässiga förändringarna i Europa och världen har emellertid tvingat fram anpassningar 
till omständigheter, och har undan för undan gjort den mer svårförståelig för vissa 
samhällssektorer, särskilt på grund av orättvisor som uppstått mellan jordbrukare, regioner 
och medlemsstater då unionen utvidgades och omfattade allt mer heterogena jordbruks- och 
landsbygdsområden.

Föredraganden anser att en fortsatt gemensam jordbrukspolitik inte bara är önskvärd, utan är 
en nödvändig förutsättning för att garantera det europeiska jordbrukets konkurrenskraft på den 
internationella marknaden, garantera livsmedelsförsörjningen, livsmedelskvaliteten, en hållbar 
miljö, för att kunna möta nya utmaningar särskilt när det gäller klimatförändringar och 
förnyelsebara energikällor, och för att kunna bibehålla en dynamisk och mångfaldig ekonomi 
för jordbruksområdena i enlighet med de mål som slagits fast i Lissabonfördraget.

Debatten om hälsokontrollen skulle och borde enligt föredraganden ha gått längre i 
diskussionen om fastställandet av modell för jordbrukspolitiken för perioden efter 2013. Det 
är beklagligt att denna möjlighet har gått förlorad.

De begränsningar som kommissionen ville införa för debatten om hälsokontrollen, och som 
därigenom särskilt utelämnade frågor som stödens legitimitet och fastställandet av parametrar 
för en så gemensam modell som möjligt avseende frikopplade betalningar, den grad av 
flexibilitet i genomförandet som ska beviljas medlemsstaterna, ändring av medfinansieringen, 
möjligheten av en gemensam pelare samt marknadsregleringens roll inom den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken, försvårar debatten och besluten om reformen 2013, och 
detta är en diskussion som av nödvändighet måste äga rum från 2010/2011.

Detta blir så mycket viktigare med tanke på att vi inom samma tidsperiod, redan 2009, ska 
debattera översynen av gemenskapsbudgeten, inklusive egna medel, vilken beslutats inom 
ramen för den interinstitutionella överenskommelsen av den 17 maj 2006, revisionen av 
Kyotoprotokollet, diskussionen om budgetplanen för perioden efter 2013 samt troligen ett 
WTO-avtal.

3. FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG

Europaparlamentet har tagit itu med frågorna om jordbruket och landsbygdens utveckling
med särskild uppmärksamhet, vilket har lett till genomförandet av ett flertal initiativ och 
utarbetandet av en mängd förslag av vilka en stor del har godkänts nyligen och som 
föredraganden har den etiska skyldigheten att respektera i sina väsentliga aspekter.

Av de allra senaste ställningstagandena i Europaparlamentet avseende frågor i direkt samband 
med den så kallade hälsokontrollen, kan framhållas betänkandena av Goepel om samma 
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fråga1, Jeggle om mjölken2, Veraldi om unga jordbrukare3, Aylward om får- och getsektorn4

och Berlato om gemenskapsfonden för tobak5.

Föredraganden föreslår därför Europaparlamentet att anta följande viktiga ändringar av 
kommissionens förslag avseende:

I. RÅDETS FÖRORDNING OM UPPRÄTTANDE AV GEMENSAMMA 
BESTÄMMELSER FÖR SYSTEM FÖR DIREKTSTÖD INOM DEN GEMENSAMMA 
JORDBRUKSPOLITIKEN OCH OM UPPRÄTTANDE AV VISSA STÖDSYSTEM FÖR 
JORDBRUKARE

a) Tvärvillkor

Föredraganden välkomnar arbetet för att förenkla på detta område. Föredraganden anser det 
lämpligt att, för att adekvat värdera faktorerna arbete och sysselsättning, till de redan 
fastslagna rättsliga kraven för hanteringen, lägga till säkerheten på arbetsplatserna. 

b) Modulering

Moduleringen är motiverad som finansiellt instrument i andra pelaren. Den progressiva 
moduleringen är också motiverad då det är rättvist att de mottagare som tar emot mest stöd 
också bidrar mest till detta mål. Av samma skäl är det motiverat att bibehålla ribban på 
5 000 euro, vilket befriar en rad små stödmottagare från tillämpningen av denna åtgärd (mer 
än 80 procent av alla mottagare). Trots att föredraganden personligen ser positivt på en högre 
procent modulering, anser han det nödvändigt att respektera Europaparlamentets beslut i 
mars 2008 inom ramen för Goepels betänkande (om 5 procent obligatorisk modulering för 
alla mottagare över 5 000 euro + 1 procent för dem i trappsteget mellan 10 000 och
99 999 euro, + 2 procent för trappsteget 100 000 och 199 999 euro, + 3 procent för 
trappsteget 200 000 och 299 999 euro samt + 4 procent för trappsteget över 300 000 euro).

Dock anses det inte lämpligt att föreslå en tillämpning av denna åtgärd på nya medlemsstater, 
med tanke på att dessa fram till 2013 befinner sig i en infasningsperiod avseende 
betalningarna i första pelaren. 

När det gäller omfördelningen (regeln 80-20), anses det inte motiverat att för de anslag som 
skapats genom den nya progressiva moduleringen tillämpa någon annan regel än den som 
redan tillämpas på den obligatoriska moduleringen. 

Genom att, av nämnda skäl, välja en lägre procent modulering, är föredraganden medveten 
om att de belopp som ska överföras till andra pelaren genom denna mekanism kommer att bli 
betydligt mindre än vad som vore fallet om den av kommissionen föreslagna procentsatsen 
tillämpades. Därför kommer tilläggsmekanismer att föreslås för att uppnå ett närliggande 

                                               
1 P6_TA(2008)0093.
2 P6_TA(2008)0092.
3 P6_TA(2008)0258.
4 P6_TA(2008)0310.
5 P6_TA(2008)0204.
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resultat, dels genom artikel 68 på frivillig basis, dels genom införandet av en ny mekanism 
med en utgiftsgräns eller övre tak enligt motivering nedan.

c) Utgiftsgräns eller övre tak 

För att kompensera de minskade transfereringarna av finansiella medel till den andra pelaren, 
som är ett resultat av den låga graden av moduleringar som föreslagits samt av jämlikhets-
och rättviseskäl, är det lämpligt att fastställa en maxgräns för direktstöd på 500 000 euro.

Med tanke på det värde vi vill ge sysselsättningen inom jordbruket och på landsbygden, och 
på den viktiga roll som en stor del av jordbruksföretagen spelar på detta område, särskilt 
kooperativen, föreslås att det övre tak som ska tillämpas på var och en av dessa stora 
mottagare ska vara 500 000 euro utöver de totala årliga kostnaderna för respektive 
lönekostnader.

Eftersom fördelningen av dessa stora stödmottagare är mycket ojämn i varje medlemsstat 
föreslås att beloppen för denna åtgärd tilldelas respektive medlemsstat.
   
d) Minimigränser

Kommissionen föreslår att en minimigräns fastställs på 250 euro/år eller på 1 ha under vilken 
småbrukarna inte får något direktstöd, och åberopar för detta de höga kostnaderna och 
byråkratin i samband med stödförfarandena.

Detta förslag avslöjar enligt föredraganden en djup social okänslighet som, om det går 
igenom, inte bara skulle bidra till att göra ett stort antal jordbrukare till motståndare mot den 
gemensamma jordbrukspolitiken, utan även upphäva de positiva effekter som dessa 
jordbrukare bidrar med som allierade som inte ska underskattas för att uppfylla målen för 
tillämpning av goda jordbruksmetoder och god miljöpraktik. Vi ska komma ihåg att de 
jordbrukare som får upp till 250 euro utgör nära 31 procent av helheten vilket endast utgör 
0,84 procent av utbetalningarna. 

Föredraganden rekommenderar därför avslag på detta förslag från kommissionen.

Föredraganden som ändå är lyhörd för argumenten om att byråkratin kring utbetalningarna av 
dessa stöd behöver minskas, föreslår att belopp på eller lägre än 500 euro/år kan betalas två år 
i taget, med utbetalning det första året.

e) Extra stöd (artikel 68) 

Artikel 68 föreslås av EG inom ramen för förslagen om upphävande av den partiella 
frikopplingen och övergången till en bidragsmodell med territoriella stöd och den effekt en 
sådan medför för vissa sektorer och regioner. Detta gör det möjligt för medlemsstaterna att 
använda upp till 10 procent av sina nationella tak för att finansiera en rad åtgärder som kan 
mildra de förutsägbara effekterna. 



PE409.480v01-00 6/9 DT\731809SV.doc

SV

För att bättre utnyttja möjligheterna i detta politiska instrument föreslår föredraganden
följande:

- Dra in finansieringen av riskhanterings- och krissystemet i artikel 68 för att på så sätt frigöra 
större finansiella resurser för övriga planerade åtgärder.

- Skapa en ny artikel 68a och ge medlemsstaterna möjligheten att använda upp till 5 procent
mer av sina nationella tak för att finansiera skördeförsäkringar och garantifonder för att säkra 
en adekvat finansiering av riskhanterings- och krissystemet. Då det handlar om frågor 
avseende hantering och organisation av marknader, verkar det lämpligt att genomföra dessa 
instrument inom den gemensamma marknadsordningen och inte inom ramen för regelverket 
avseende direktstöd för jordbrukare.

- Öppna möjligheten för medlemsstater som så önskar att kunna föra över ej använda belopp 
avseende artikel 68 och 68a till andra pelaren, och i det fallet att kunna använda dem utan att 
behöva någon medfinansiering, för att stärka sina program för landsbygdens utveckling och 
därigenom kompensera minskningen av överföringarna till andra pelaren som är ett resultat av 
minskningen av moduleringsprocenten som föreslås som alternativ till kommissionens 
förslag.

- Avskaffa taket på 2,5 procent för att därefter opartiskt fastställa det utifrån de förslag som 
antagits i detta sammanhang och i enlighet med klausulen om stöd av mindre betydelse och 
den ”blå boxen” i jordbruksavtalet, enligt vad EU har åtagit sig i WTO och med respekt för 
förhandlingsmandatet för Doha.

f) Frikopplat stöd

Föredraganden ser positivt på kommissionens förslag om ett successivt införande av kriterier 
om territoriella stöd för beviljande av bidrag till jordbrukarna. Föredraganden inser dock 
också att när vi nu har missat tillfället till en djupare debatt om frågan är flexibiliteten som ges 
medlemsstaterna den lösning som är möjlig, men den kan i slutändan leda till 27 olika 
modeller.

Med tanke på den aktuella marknadssituationen, särskilt konsekvenserna för 
boskapsproduktionen, är det lämpligt att

- för kalvslakt, bibehålla det associerade stödet,

- för får- och getsektorn, tillåta att det associerade stödet bibehålls till 100 procent,

- för kulturer med större djurproduktion och som stimulans för ett större utbud av djurfoder 
i ett sammanhang med stor efterfrågan och höga priser, bibehålla det associerade stödet till 
torrfoder och proteingrödor,

- för små gemensamma marknadsordningar, bibehålla det aktuella systemet till 2012–2013,

- för tobak, med respekt för Europaparlamentets majoritetsbeslut, bibehålla gällande system 
till 20122013.
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II. RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) NR 320/2006, 
(EG) NR 1234/2007, (EG) NR 3/2008 OCH (EG) […] /2008 I SYFTE ATT ANPASSA 
DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN

a) Risk- och krishantering

Det risk- och krissystem som föreslagits av kommissionen baseras på skördeförsäkringar och 
garantifonder, och även om det är viktigt på grund av sin riskförebyggande karaktär på ett 
individuellt plan är det ändå otillräckligt för att möta de systematiska kriserna av stora 
dimensioner som några av dem som vi har konfronterats med nyligen såsom galna ko-sjukan 
(BSE). Därför föreslås att artikel 44 bibehålls.  

Föredraganden föreslår också att öka gemenskapens samfinansiering till 70 procent
(+ 30 procent av det som föreslagits för de gamla medlemsstaterna) för de nya 
medlemsstaterna då de befinner sig i en övergångsperiod och har problem med 
medfinansieringen av riskhanterings- och krissystemet.

Det tycks också lämpligt att ge jordbruks- och branschorganisationer en mer aktiv roll när det 
gäller förebyggande av risker och kriser, med tanke på deras potential för att främja en bättre 
kännedom om marknaderna.

b) Interventionsmekanismer på marknaden
   
- Vanligt vete

Interventionsmekanismen föreslås bibehållas men med en reducering av tidsplanen till 
säsongens tre sista månader, för att respektera dess funktion som skyddsnät och undvika 
spekulation. Men den tilldelningsmekanism som föreslås av kommissionen avvisas då den 
bedöms leda till en nedåtgående spiral avseende priserna. 

- Fläskköttssektorn
Med tillämpningen av försiktighetsprincipen föreslås ett bibehållande av 
interventionsmekanismen till noll kvantiteter.

- Mjölksektorn
Avsättningsstödet föreslås bibehållas uteslutande för organisationer utan vinstsyften. 

c) Privat lagring 

Kalvkött föreslås inkluderas i den privata lagringsmekanismen då det är utsatt för samma 
tillfälligheter som andra typer av kött. 

d) Exportbidrag för spannmål

EG åtog sig att upphäva denna mekanism vid avslutningen av Doha-rundan inom ramen för 
WTO. Med tanke på den nuvarande marknadssituationen och alla framtidsanalyser verkar det 
lämpligt att ensidigt avskaffa denna mekanism, och därmed ge en tydlig politisk signal om 
solidaritet med utvecklingsländerna samtidigt som det stärker livsmedelsförsörjningen
i Europa, särskilt när det gäller djurproduktionen. 
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e) Mjölksektorn

Reformen av mjölksektorn utgjorde en av de känsligaste aspekterna i hälsokontrollen och är 
den som väcker de största meningsskiljaktigheterna, med tanke på de vitt skilda 
produktionsvillkoren över hela unionen.

I strävan efter en tillfredsställande kompromiss, och utifrån prisernas ombytlighet på 
mjölkmarknaden på senare tid, föreslås en något försiktigare strategi än kommissionens 
förslag enligt följande:

- En ökning på 1 procent av mjölkkvoterna för säsongerna 2009/10 och 2010/11.

- Tidigareläggning till 2010 av framtidsbesluten för sektorn utifrån en ordentlig utvärdering 
av en period på tre föregående säsonger.

- Skapandet av en ”mjölkfond”, finansierad med belopp från tillämpningen av överpris och 
besparingar som uppstått vid nedrustning av marknadsinstrumenten, och som inte får 
finansieras med andra mellanliggande åtgärder då de kan säkras med andra instrument, bland 
annat artikel 68.

III. RÅDETS FÖRORDNING SOM ÄNDRAR FÖRORDNING (EG) NR 1698/2005 OM 
STÖD FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING FRÅN 
EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 
(EJFLU)OCH RÅDETS BESLUT SOM ÄNDRAR BESLUT NR 2006/144/EG 
OM GEMENSKAPENS STRATEGISKA INRIKTNINGAR FÖR 
LANDSBYGDENS UTVECKLING (planeringsperioden 2007–2013)

- Föredraganden instämmer med kommissionens analys när det gäller behovet av att föra in 
nya utmaningar i programmen för landsbygdens utveckling, främst avseende 
klimatförändringar, förnyelsebara energikällor, vattenförvaltning och skyddet av den 
biologiska mångfalden, men anser att medlemsstaterna ska beviljas större flexibilitet. 
Kommissionen väljer å ena sidan en flexibel strategi för att ta hänsyn till dessa utmaningar 
genom att upprätta en icke uttömmande lista över möjliga åtgärder som medlemsstaterna ska 
tillämpa, men slår dessutom fast att dessa ska finansieras i sin helhet av tilläggsfonder från 
den nya moduleringen. 

Föredraganden föreslår att denna skyldighet begränsas till 50 procent av tilläggsfonderna, 
vilket skulle ge medlemsstaterna en större flexibilitet när det gäller användningen av 
finansiella resurser överförda till andra pelaren, från den nya moduleringen, den övre gränsen 
och den nya övergångsmekanismen som införts i artikel 68, dels för de åtgärder som ska 
genomföras i samband med de ”nya utmaningarna”, dels för att förstärka programmen för 
landsbygdens utveckling. 

Dessutom är tilläggsåtgärder föreslagna avseende
- användning av sol-, vind- och jordvärmeenergi,
- förbättrad avfallshantering och materialåtervinning,
- hantering av översvämningsrisker.



DT\731809SV.doc 9/9 PE409.480v01-00

SV

- Tillämpningsområdet för detta instrument föreslås utvidgas, och utgifterna för konkreta 
åtgärder för att främja innovation och kunskapsöverföring föreslås bli bidragsberättigade, inte 
bara som bidrag till jordbruket och landsbygdens utveckling för Lissabonstrategin, utan även 
för att bättre möta de nya utmaningarna, särskilt när det gäller nya energikällor och kampen 
mot klimatförändringarna, den biologiska mångfalden samt förvaltningen av vattenresurser. 

- Med tanke på de redan existerande problemen med åldrande jordbruksföretagare och flykten 
från landsbygden måste stödet till den första jordbruksanläggningen för unga jordbrukare 
förbättras genom en ökning av respektive premie från 55 000 till 75 000 euro.
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