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KORTFATTAD 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 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 inverkan 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 inskränker de politiska åtgärder inom 
jordbrukssektorn som antagits 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”.

Föredraganden är medveten om att dessa förändringar i sig inte kommer att räcka för att 
hantera de globala problemen med livsmedelstrygghet och utvecklingsländernas oro över 
jordbruksmarknadernas funktion. Andra politikområden, framför allt EU:s handelspolitik, 
men även energipolitiken eller politiken för livsmedelssäkerhet, påverkar i hög grad 
utvecklingsländerna, även om dessa utmaningar inte kan hanteras inom ramen för detta 
reformförslag.

En annan fråga som bör beröras i samband med dessa bestämmelser är förslaget om 
en klagomålsmekanism för utvecklingsländer i händelse av brott mot EU:s utvecklingsmål, 
som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget. Föredraganden föreslår att man bör bemöta denna 
utmaning i ett bredare utvecklingssammanhang, t.ex. Europaparlamentets betänkande om 
en konsekvent politik för utveckling 2012.

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. Åtgärder som har positiva 
effekter i ett utvecklingsland kan ha motsatta effekter i ett annat. Detta är anledningen till att 
föredraganden har försökt anta en infallsvinkel som grundar sig på principer snarare än på 
mikrostyrningen av marknader.

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 ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Genom reformen bör man se till att 
målen för utvecklingssamarbetet, även de 
mål som har godkänts inom ramen för 
Förenta nationerna och andra 
internationella organisationer, beaktas i 
den gemensamma jordbrukspolitiken, i 
enlighet med artikel 208 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Åtgärder som vidtas 
enligt denna förordning får inte äventyra 
produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, i synnerhet inte i de 
minst utvecklade länderna, och de måste 
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 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68a) I överensstämmelse med den 
konsekventa politiken för utveckling bör 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken omfattas av 
regelbunden övervakning och bedömning 
avseende dess konsekvenser för 
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produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, i synnerhet i de 
minst utvecklade länderna.

Motivering

Skälet bör återspegla den föreslagna nya artikeln om regelbundna konsekvensbedömningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets 
produktivitet och prisstabilitet.

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbrukarens inkomster, 
prismarginaler, jordbrukets produktivitet 
och prisstabilitet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 110a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110a
Konsekvensbedömning avseende 

utvecklingsländer
1. I överensstämmelse med artikel 208 i 
EUF-fördraget ska den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser för 
livsmedelsproduktionskapaciteten och den 
långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna omfattas av 
regelbundna och oberoende 
bedömningar, där särskild 
uppmärksamhet ägnas åt konsekvenserna 
för lokala producenter och småbrukare. 
Bedömningen ska även bygga på 
uppgifter som lämnats in av regeringar, 
jordbrukarorganisationer, organisationer 
i det civila samhället och andra 
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intressenter i utvecklingsländer som är 
handelspartner till unionen.
2. Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa omfattningen av och 
förfaringssättet för 
konsekvensbedömningen, med beaktande 
av relevanta internationella initiativ, i 
synnerhet genom FN:s särskilde 
rapportör om rätten till mat, FAO och 
kommittén för tryggad 
livsmedelsförsörjning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 112.3.
3. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om resultaten av bedömningen, de 
uppgifter som framkommit och unionens 
politiska reaktion.

Motivering

Konsekvenserna av olika instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken på 
jordbruksutvecklingen i utvecklingsländerna beror på faktorer såsom 
världsmarknadspriserna, handelsordningar, produktionskapaciteter och valet av politik i 
partnerländerna. Som medges i kommissionens konsekvensbedömning av reformförslagen till 
den gemensamma jordbrukspolitiken måste konsekvenserna bedömas från fall till fall. Därför 
krävs det regelbunden bedömning, vilket skulle inbegripa mekanismer för att ta emot 
uppgifter inifrån partnerländerna, och att man beaktar den internationella utvecklingen på 
området. 
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