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KORT MOTIVERING

Ur ett utvecklingspolitiskt perspektiv skulle man kunna föreslå en helt annan gemensam 
jordbrukspolitik än den som läggs fram i kommissionens reformförslag. Dock har ett antal 
välkända brister behandlats under föregående reformer av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, något som också sker i de nuvarande förslagen från kommissionen.
Jordbruksstödet har till stor del frikopplats, och den roll som marknadsingripande mekanismer 
och exportbidrag spelar har minskat betydligt.

En av de viktigaste nyheterna i det senaste reformförslaget är den obligatoriska 
miljöanpassningskomponenten i direktstödet, som går ut på att stödja miljöåtgärder i hela EU 
och prioritera klimat- och miljöpolitiska mål. Detta kommer inte att skapa en 
konkurrenssituation i förhållande till jordbrukare i utvecklingsländerna. Dessutom kommer de 
obligatoriska miljöåtgärderna att bidra till minskade klimatförändringar som drabbar många 
utvecklingsländer hårt. Detaljerna bör möjligen finslipas, men föredraganden ger sitt fulla 
stöd till miljöanpassningskomponenten i kommissionens förslag.

Trots den positiva utvecklingen återstår verkliga problem som bör hanteras med utgångspunkt 
i utvecklingspolitiken. Den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken har fortfarande yttre 
effekter som inte kommer fram tillräckligt i kommissionens förslag. Därför måste den 
gemensamma jordbrukspolitikens förordningar kontrolleras noggrant mot bakgrund av det 
fördragsenliga kravet om en konsekvent politik för utveckling (artikel 208 i EUF-fördraget).

Den gemensamma jordbrukspolitiken har ingen övergripande påverkan på alla 
utvecklingsländer, men det har visat sig att i enskilda fall kan särskilda åtgärder som berör 
den gemensamma jordbrukspolitiken leda till importökningar i utvecklingsländer, vilket hotar 
lokala bönders försörjningsmöjligheter och försvagar de politiska åtgärder inom 
jordbrukssektorn som vidtagits av utvecklingsländer för att öka deras livsmedelssäkerhet på 
lång sikt. Genom en bredare förståelse av begreppet konsekvent politik för utveckling, som 
omfattar mer än principen att inte vålla skada, skulle dessutom vissa delar av den andra 
pelaren kunna bidra till att skapa synergieffekter och förbättra samarbetet mellan jordbrukare i 
EU och i utvecklingsländerna.

Föredraganden föreslår därför följande ändringar:

● Den gemensamma jordbrukspolitiken bör finnas med i den bredare ramen för 
EU:s konsekventa politik för utveckling, och dess externa effekter bör noga övervakas 
med hjälp av regeringar och intressenter i partnerländerna.

● Exportbidragen bör fasas ut helt och hållet. I väntan på detta bör exportbidrag inte beviljas 
om det riskerar att allvarligt skada lokala producenter i utvecklingsländerna. Rent allmänt 
kan säkerhetsåtgärder som interventionsuppköp leda till att anpassningskostnaderna flyttas 
över på producenter utanför EU.

● EU:s politik och importberoende av proteingrödor har negativa miljömässiga och sociala 
konsekvenser för de exporterande utvecklingsländerna. Genom att främja odling av 
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baljväxter i Europa skulle man också kunna begränsa klimatförändringarna och bidra 
positivt till den biologiska mångfalden och markbördigheten.

● Sambandet mellan direktstöd och produktion bör – vilket utskottet för utveckling föreslog 
2011 – avskaffas, ”så att man kan skapa konkurrens på lika villkor mellan 
jordbruksprodukter från EU och från utvecklingsländerna samt stimulera rättvis handel 
och hållbar tillväxt”.

Utvecklingspolitiken och den politiska dialogen måste användas på ett riktat sätt för att 
utvecklingsländerna ska kunna dra nytta av den internationella jordbrukshandeln och i likhet 
med unionen tillämpa moderna instrument för marknadsstyrning. Föredraganden är medveten 
om att vissa utmaningar helt enkelt inte kan behandlas inom ramen för denna förordning.
Detta gäller till exempel frågan om att stärka livsmedelskedjorna mellan EU och AVS-
länderna och livsmedelskedjorna inom AVS-länderna. Eftersom utvecklingsländernas 
produktionssystem växte fram parallellt med EU-systemet är de nära sammanflätade, och alla 
de försök som görs för att stärka EU:s livsmedelskedjor kommer att misslyckas om man inte 
tar tillräcklig hänsyn till denna koppling och endast förbättrar EU:s interna livsmedelskedjor.
Man borde således uppmuntra användningen av moderna instrument för marknadsstyrning i 
utvecklingsländerna och särskilt i de minst utvecklade länderna. Till dessa instrument hör 
ökad transparens, uppbyggnad av kapacitet, regelbundet informationsutbyte om standarder, 
tekniska bestämmelser och stöd när det gäller avtalsförhandlingar.  

Den största utmaningen för en konsekvent politik för utveckling är EU:s och 
utvecklingsländernas motstridiga intressen. Målet är att man på sikt ska kunna ena dessa 
intressen och att man ska kunna bidra till att skapa en situation som gynnar båda parter. Målet 
med föredragandens förslag är alltså inte att undergräva de legitima målen i den gemensamma 
jordbrukspolitiken, utan att göra noggrant utvalda ändringar där det bedöms som nödvändigt 
ur ett utvecklingspolitiskt perspektiv.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I enlighet med artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), bör man genom 
reformen se till att målen för 
utvecklingssamarbetet, även de mål som 
har godkänts inom ramen för 
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Förenta nationerna och andra 
internationella organisationer, beaktas i 
den gemensamma jordbrukspolitiken.
Åtgärder som vidtas enligt denna 
förordning bör inte äventyra 
produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt inte i de 
minst utvecklade länderna, och de bör 
bidra till uppfyllandet av EU:s åtaganden 
om att begränsa klimatförändringarna.

Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget måste EU i all sin politik som kan påverka 
utvecklingsländerna ta hänsyn till utvecklingsmålen. Främjandet av jordbruksutvecklingen i 
utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga mål i 
EU:s utvecklingssamarbete. EU:s jordbrukspolitik har externa konsekvenser som framför allt 
påverkar jordbrukshandeln. Principen om en konsekvent politik för utveckling kräver att man 
övervakar och om möjligt undviker eventuella konsekvenser för lokala jordbruksmarknader 
och lokala producenter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Vid produktion och saluföring av frukt 
och grönsaker måste miljöhänsyn tas fullt 
ut, bland annat när det gäller 
odlingsmetoder, hantering av 
avfallsmaterial och bortskaffande av 
produkter som återtagits från marknaden, 
särskilt för att skydda vattenkvaliteten, 
bevara den biologiska mångfalden och 
bevara landskapet.

(34) Vid produktion och saluföring av frukt 
och grönsaker måste miljöhänsyn tas fullt 
ut, bland annat när det gäller 
odlingsmetoder, hantering av 
avfallsmaterial och bortskaffande av 
produkter som återtagits från marknaden, 
särskilt för att skydda vattenkvaliteten, 
bevara den biologiska mångfalden och 
bevara landskapet. Prioritet bör ges åt 
rättvisemärkta produkter.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 83
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört 
kommer det fortfarande att krävas särskilda 
åtgärder för att säkerställa en rättvis balans 
mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan.

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört 
kommer det fortfarande att krävas särskilda 
åtgärder för att säkerställa en rättvis balans 
mellan rättigheter och skyldigheter, liksom 
öppenhet i prisbildning och rättvisa 
avtalsarrangemang mellan 
sockerföretagen och sockerbetsodlarna 
från framför allt tredjeländer. Det bör 
därför fastställas standardbestämmelser för 
de avtal som dessa ingår sinsemellan.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip fungera 
på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar
och under en begränsad period fortsätta 
att innefatta exportbidrag och bör i princip 
fungera på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal, 
och ta hänsyn till unionens 
utvecklingsmål och åtaganden gentemot 
utvecklingsländer liksom till åtagandena i 
WTO:s ministerdeklaration från 2005 om 
att eliminera allt exportstöd fram till 2013.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 105
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(105) Systemet med tullar gör alla andra 
skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser 
överflödiga. Den inre marknaden och den 
mekanism som tullarna utgör kan i 
undantagsfall visa sig vara otillräckliga.
För att i sådana fall kunna skydda 
unionsmarknaden mot de störningar som 
kan uppkomma bör unionen ha möjlighet 
att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga 
åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga 
med unionens internationella åtaganden.

(105) Systemet med tullar gör alla andra 
skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser 
överflödiga. Den inre marknaden och den 
mekanism som tullarna utgör kan i 
undantagsfall visa sig vara otillräckliga.
För att i sådana fall kunna skydda 
unionsmarknaden mot de störningar som 
kan uppkomma bör unionen ha möjlighet 
att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga 
åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga 
med unionens internationella åtaganden 
och en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet. Exportbidragen 
bör ha fasats ut före 2016.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 109a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(109a) För att kunna garantera en 
konsekvent politik för utveckling bör 
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befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för villkor och förfaranden 
för beviljande av exportbidrag vid export 
till utvecklingsländer.

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 107.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Konsekvent politik för utveckling

I enlighet med artikel 208 i 
EUF-fördraget ska unionen vid 
genomförandet av denna förordning ta 
hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet, även de mål som 
har godkänts inom ramen för 
Förenta nationerna och andra 
internationella organisationer. Åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning får 
inte äventyra produktionskapaciteten för 
livsmedel och den långsiktiga 
livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt inte i de 
minst utvecklade länderna, och de ska 
bidra till uppfyllandet av EU:s åtaganden 
om att begränsa klimatförändringarna.

Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget måste EU i all sin politik som kan påverka 
utvecklingsländerna ta hänsyn till utvecklingsmålen. Främjandet av jordbruksutvecklingen i 
utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga mål i 
EU:s utvecklingssamarbete. EU:s jordbrukspolitik har internationella konsekvenser som 
framför allt påverkar jordbrukshandeln. Principen om en konsekvent politik för utveckling 
kräver att man övervakar och om möjligt undviker eventuella konsekvenser för lokala 
jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Del 2 – artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier ska de upprätta en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som kan komma i fråga 
inom deras respektive program.
Förteckningen får emellertid inte innehålla 
produkter som uteslutits genom de åtgärder 
som kommissionen vidtagit genom 
delegerade akter enligt artikel 22.2 a.
Medlemsstaterna ska välja ut produkterna 
på grundval av objektiva kriterier som kan 
inbegripa när produkten har säsong, 
tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta 
sammanhang får medlemsstaterna ge 
företräde åt produkter med ursprung i 
unionen.

3. När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier ska de upprätta en förteckning 
över frukt och grönsaker, bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker och 
bananprodukter som kan komma i fråga 
inom deras respektive program, och 
särskilt ta hänsyn till rättvisemärkta 
produkter. Förteckningen får emellertid 
inte innehålla produkter som uteslutits 
genom de åtgärder som kommissionen 
vidtagit genom delegerade akter enligt 
artikel 22.2 a. Medlemsstaterna ska välja ut 
produkterna på grundval av objektiva 
kriterier som kan inbegripa när produkten 
har säsong, tillgängligheten eller 
miljöhänsyn. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ge företräde åt produkter 
med ursprung i unionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer och 
till vissa jordbruksprodukters särskilda 
egenskaper ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att fastställa 
villkor för när importerade produkter ska 
anses hålla en likvärdig nivå av 
överensstämmelse med unionens krav när 
det gäller handelsnormer och när det får 
göras undantag från artikel 58 samt för att 
fastställa regler för tillämpningen av 

För att ta hänsyn till särdragen i handeln 
mellan unionen och vissa tredjeländer och 
till vissa jordbruksprodukters särskilda 
egenskaper ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att fastställa 
villkor för när importerade produkter ska 
anses hålla en likvärdig nivå av 
överensstämmelse med unionens krav när 
det gäller handelsnormer och när det får 
göras undantag från artikel 58 samt för att 
fastställa regler för tillämpningen av 
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handelsnormer på produkter som 
exporteras från unionen.

handelsnormer på produkter som 
exporteras från unionen. I enlighet med 
EU:s utvecklingsmål och internationella 
åtaganden ska särskild uppmärksamhet 
ägnas åt att avlägsna onödiga 
exporthinder för utvecklingsländerna och 
att i god tid meddela förändringar som 
kan vara av särskilt intresse för dessa 
länder.

Motivering

Artikeln bör bättre motsvara EU:s särskilda krav enligt överenskommelsen om tekniska 
handelshinder som föreskriver att medlemmar ska se till att tekniska föreskrifter, standarder 
och förfaranden för bedömning av överensstämmelse inte skapar onödiga hinder för export 
från utvecklingsländer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser
1. Utan att det påverkar fall där det krävs 
import- eller exportlicenser i enlighet med 
denna förordning, får det vid import för 
övergång till fri omsättning eller export av 
en eller flera jordbruksprodukter till eller 
från unionen krävas uppvisande av en 
licens, varvid hänsyn ska tas till om det 
finns behov av licenser för att förvalta de 
berörda marknaderna och, i synnerhet, för 
att övervaka handeln med de berörda 
produkterna.

1. Utan att det påverkar fall där det krävs 
import- eller exportlicenser i enlighet med 
denna förordning, får det vid import för 
övergång till fri omsättning eller export av 
en eller flera jordbruksprodukter till eller 
från unionen krävas uppvisande av en 
licens, varvid hänsyn ska tas till om det 
finns behov av licenser för att förvalta de 
berörda marknaderna för att övervaka 
handeln med de berörda produkterna och 
vid behov för att övervaka handeln med 
utvecklingsländer och för att garantera 
samstämmighet med 
EU:s utvecklingsmål.

Motivering

Exportlicenser skulle kunna användas som ett redskap för att övervaka och eventuellt reglera 
handeln med känsliga varor med utvecklingsländer för att undvika negativa effekter för 
framväxande jordbrukssektorer i utvecklingsländer. Ensidiga exportrestriktioner ska undvikas 
genom nära samarbete med regeringen i det berörda partnerlandet.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att kunna garantera en 
konsekvent politik för utveckling får inga 
exportbidrag beviljas för export till 
utvecklingsländer om det finns en risk att 
exporten av en viss produkt skulle kunna 
skada lokala producenter. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 160 i denna 
förordning för att definiera villkoren och 
förfarandena för beviljande av 
exportbidrag vid export till 
utvecklingsländer.

Motivering

Under en övergångsperiod när exportbidrag fortfarande kan användas bör kommissionen slå 
fast vilka villkor och förfaranden som ska gälla för beviljande av exportbidrag vid export till 
utvecklingsländer, särskilt export till de minst utvecklade länderna, så att export sker i 
enlighet med EU:s utvecklingsmål. Man måste särskilt undvika exportbidrag som kan skada 
lokala producenter.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Del 5 – artikel 157 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att tillämpa denna förordning, 
övervaka, analysera och förvalta 
marknaden för jordbruksprodukter, 
säkerställa insyn på marknaden och 
säkerställa att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
tillfredsställande, att kontrollerna, 
övervakningen, utvärderingen och 
revisionen av åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 

1. För att tillämpa denna förordning, 
övervaka, analysera och förvalta 
marknaden för jordbruksprodukter, 
säkerställa insyn på marknaden och 
säkerställa att åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
tillfredsställande, att kontrollerna, 
övervakningen, utvärderingen och 
revisionen av åtgärderna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fungerar 
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korrekt och för att genomföra 
internationella avtal, även 
anmälningsplikten enligt de avtalen, får 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 2 anta de 
åtgärder som krävs i fråga om de 
meddelanden som ska lämnas av företag, 
medlemsstater och/eller tredjeländer.
Kommissionen bör därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna.

korrekt och för att genomföra 
internationella avtal och en konsekvent 
politik för utveckling, även 
anmälningsplikten enligt de avtalen, får 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 2 anta de 
åtgärder som krävs i fråga om de 
meddelanden som ska lämnas av företag, 
medlemsstater och/eller tredjeländer.
Kommissionen bör därvid ta hänsyn till 
uppgiftsbehovet och till möjliga 
synergieffekter mellan uppgiftskällorna, 
och även ta hänsyn till uppgifter från 
tredjeländer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Del 5 – artikel 159 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) jordbruksrelaterade program inom 
ramen för instrumentet för 
utvecklingssamarbete.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Del 6 – artikel 165 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artiklarna 133–141 ska gälla till och 
med den 31 december 2016.
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