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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden 

(2015/2226(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

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

och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för 

kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0000/2016), och av 

följande skäl: 

A. Under flera årtionden har landsbygden avfolkats på jordbrukare och sysselsättningen 

där försvagats i ett stort antal europeiska länder. 

B. För att bemöta den rådande ekonomiska krisen har unionen, särskilt genom 

Junckerplanen, gjort sysselsättning till en av sina främsta prioriteringar. I detta 

sammanhang bör den gemensamma jordbrukspolitiken med en stärkt legitimitet ses som 

en av de främsta hävstängerna när det gäller europeiska åtgärder för sysselsättning på 

landsbygden. 

C. Med tanke på de många utmaningar som jordbruket i Europa står inför (bl.a. i fråga om 

livsmedel, miljö, energi och klimat) krävs det absolut ett nytt samhällskontrakt inom 

jordbruket för att omvärdera våra mål för en verklig offentlig politik för allas bästa. 

D. En omterritorialisering av jordbruket är nödvändig för att säkerställa en dynamisk 

landsbygd med hög sysselsättning. 

E. Den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken grundar sig på åtgärder 

som fortsätter att stödja den dominerande utvecklingsmodellen för jordbruk, som stöder 

allt större, mer koncentrerade och specialiserade jordbruksföretag som driver ett 

intensivt jordbruk, och som i allt högre grad fokuserar på kapital i stället för på 

arbetstillfällen. 

F. Erfarenheter från fältet visar att det finns andra möjligheter att utveckla jordbruket, med 

bättre resultat med tanke på livsmedelskvalitet, odlingsutfall, miljöutfall samt 

ekonomiskt utfall, och att små och medelstora företag, som i allmänhet är mer 

diversifierade och innovativa och bättre organiserade kollektivt för gemensamt 

jordbruk, tenderar att vara mer motståndskraftiga under krisperioder. 

G. Den rådande krisen visar att den icke-reglerade marknaden varken är kapabel att 

säkerställa prisstabilitet eller sysselsättning, och att det är dags att fastställa nya verktyg 

för reglering anpassade till denna situation med europeisk och global hyperkonkurrens. 

H. Att skapa sysselsättning på landsbygden bör vara en viktig del i en hållbar politik som 

är anpassad till ekosystem, som bevarar och utvecklar jordbruksverksamheten och 

verksamheten i anslutning till den och som stärker de sociala förbindelserna och 

solidariteten mellan olika aktörer. 
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I. Landsbygdsområdenas framtid beror inte endast på hur jordbrukssektorn utvecklas, utan 

är också bunden till den övriga ekonomin. Det behövs ett verkligt territoriellt system 

som söker synergier mellan all verksamhet och tillåter kollektiva och intersektoriella 

initiativ. 

J. I detta syfte är det av avgörande betydelse att fokusera på det stora antalet arbetsplatser 

inom det lokala jordbruket (skogsbruket medräknat), inom livsmedels-, icke-livsmedels- 

och servicesektorn, som inte kan utlokaliseras. 

K. Stöd bör ges särskilt till familjeföretag som drivs av en eller flera ansvariga och 

oberoende chefer för företaget, som arbetar effektivt med sitt företag, och som är i stånd 

att bemöta eventuella svårigheter genom att anpassa sin produktion och/eller sina 

produktionsmetoder och diversifiera sin verksamhet vid behov. 

L. Dessa familjejordbruk som skapar mervärde och nya arbetsplatser underlättar 

generationsskiftet inom jordbruket eftersom det är lättare att överlåta jordbruksföretag 

som är livskraftiga och lämpligt stora. 

Inom ramen för dagens gemensamma jordbrukspolitik 

1. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att genomföra en global strategi för 

generationsskifte, och för att göra detta, i full utsträckning dra nytta av alla de 

möjligheter, även utanför familjen, som den nya gemensamma jordbrukspolitiken 

erbjuder som stöd till unga jordbrukare. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka stödet till små och medelstora 

företag, särskilt genom ökat utnyttjande av omfördelningsstöd, och att systematiskt 

införa ett tak på 150 000 euro för stöden. 

3. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna i stor utsträckning har utnyttjat 

möjligheten att tillhandahålla kopplade stöd – som håller kvar sysselsättningen i mindre 

gynnade områden – och uppmanar dem att öka andelen sådana stöd. 

4. Europaparlamentet påminner om nödvändigheten av att införa en miljödimension för 

direkta stöd, och att detta bör passa in i konceptet med varaktiga och lönsamma 

jordbruksföretag, och bidra till att skapa nya arbetsplatser. 

5. Europaparlamentet anser att marknadsåtgärder och exceptionella krisåtgärder som 

omfattas av den samlade marknadsordningen bör genomföras betydligt snabbare och 

mer proaktivt, för att begränsa de negativa effekter som de sjunkande priserna har på 

inkomsterna.  

6. Europaparlamentet understryker att geografiska beteckningar och ekologiskt jordbruk, 

som förmedlare och garanter av lokalt mervärde och källor till sysselsättning, inte bara 

bör skyddas, utan även utvecklas. 

7. Europaparlamentet rekommenderar att skapandet av sysselsättning enligt prioritering 

nr 6 i den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare i högre grad bör användas av 

medlemsstaterna, liksom även åtgärder för kunskapsöverföring och yrkesutbildning och 

fortbildning. 
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8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras regioner att omfokusera sin 

landsbygdspolitik och inrikta sig på att skapa sysselsättning, och uppmanar 

kommissionen att bistå dem i detta mål. 

9. Europaparlamentet betonar att det är genom synergier mellan alla landsbygdsaktörer 

och med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och 

andra europeiska fonder som man kommer att svara på utmaningen med att skapa 

sysselsättning på landsbygden, och på detta sätt ge jordbruket tillbaka sin status som 

den avgörande aktören i den territoriella utvecklingen. 

Framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 

10. Europaparlamentet understryker att den gemensamma jordbrukspolitiken bör förfoga 

över tillräckliga medel för att kunna ha en effektiv roll på lång sikt när det gäller att 

skapa sysselsättning, främja ett hållbart jordbruk och bidra till att landsbygden behåller 

sin dragningskraft (genom livskvalitet) jämfört med städerna. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt omdefiniera och föreslå en 

modell för det europeiska jordbruket som prioriterar territoriellt baserad sysselsättning. 

12. Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitikens medel i framtiden i 

högre grad bör inriktas på att stödja små och medelstora jordbruksföretag, som i 

allmänhet är mer diversifierade, ekonomiska, självständiga och lättare att överlåta och 

också effektivare när det gäller att få till stånd mervärde och arbetsplatser i regionerna. 

13. Europaparlamentet framhäver att det är viktigt att den gemensamma jordbrukspolitiken 

möjliggör finansiering av de positiva effekter som jordbruket har för sysselsättning och 

miljö, och att den inom ramen för agroekologi i större utsträckning ska stödja ekologiskt 

jordbruk och andra former av hållbar produktion. Detta kräver normer för miljömässiga 

tvärvillkor samt jordbruksrelaterade miljöåtgärder och klimatåtgärder som går längre än 

de nuvarande. 

14. Europaparlamentet anser att återerövringen av unionens marknad bör vara en princip för 

gemensamma jordbrukspolitiken i framtiden, innan man söker sig till marknader utanför 

EU. 

15. Europaparlamentet framhåller att i en situation med stor osäkerhet i fråga om de 

instabila och låga priserna på jordbruksprodukter i framtiden bör unionen agera aktivare 

på marknaderna genom att upprätta säkerhetsnät och system för förebyggande och 

hantering av kriser särskilt i form av konjunkturdämpande stöd, som gör det möjligt för 

jordbrukare att få ekonomiskt lönsamma priser för sina produkter. 

16. Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken inom ramen för det 

europeiska innovationspartnerskapet bör prioritera stöd till innovativa och hållbara 

jordbruks- och skogsbruksmodeller, för produktion av varor och tjänster för livsmedel 

och icke-livsmedel (förnybar energi, bioekonomi etc.) som utnyttjar hela skalan av 

resurser inom varje landsbygdsområde. 

17. Europaparlamentet anser att nedifrån-och-upp-strategierna (bottom-up) för den lokala 

utvecklingen, t.ex. Leader/CLLD, har visat sig vara effektiva och att de ytterligare bör 
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stärkas och genomföras i alla EU:s medlemsstater genom strategin med medel från flera 

källor. 

18. Europaparlamentet kräver att de planerade investeringarna för politiken för 

landsbygdsutveckling prioriteras med fokus på sysselsättning. 

19. Europaparlamentet anser att det med tanke på framtiden är nödvändigt att utveckla 

kvalitativa territoriebaserade livsmedelssystem genom att uppmuntra individuellt 

ansvarstagande och medverkan från alla, där fokus ligger på högklassig verksamhet och 

avtalsmässighet, som eftersträvar livsmedelssäkerhet och hälsosäkerhet men också 

rimlig avkastning för jordbrukare. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att gå vidare med åtgärder uppifrån för 

social harmonisering av arbetskraften inom jordbruket, och på detta sätt begränsa de 

negativa konsekvenserna av social inre dumpning, som hotar sysselsättningen. 

21. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att säkerställa offentliga och privata 

tjänster för att bevara och utveckla sysselsättningen på landsbygden. 

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

kommissionen. 

 


