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MOTIVERING

Att jordbruksmarknaderna öppnas upp allt mer och får en internationell inriktning kommer att 
medföra stora strukturella effekter på jordbruket och på utvecklingen av landsbygdsområdena 
i Europeiska unionen. Mot denna bakgrund måste det vara ett viktigt mål för gemenskapen att 
inom ramen för Lissabonstrategin se till att landsbygdsområdena säkras och blir 
konkurrenskraftiga samt att deras ekonomiska potential stärks på ett hållbart sätt. Genom 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har EU tagit ett viktigt och riktigt steg 
framåt. Jordbrukets marknadsintegration stärks avsevärt genom reformen. Detta öppnar för 
nya utvecklingsmöjligheter men kan också innebära risker för företag och marknader som inte 
kan anpassa sig så snabbt. Samtidigt fortsätter samhällets krav på jordbruket och på 
livsmedelsproduktionen att öka.

På jordbruksområdet har Europaparlamentet länge fått kämpa för medbeslutande. Det är 
positivt att man i konstitutionsutkastet tog över att medbeslutandeförfarandet skall tillämpas 
på områdena miljöskydd, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd, vilket fastställdes i 
Amsterdamfördraget. På jordbrukspolitikens område kan rådet (jordbruk) ännu idag sätta sig 
över Europaparlamentets åsikter. Mot denna bakgrund ställde konstitutionsutkastet visserligen 
ökad demokratisk legitimitet i utsikt genom att alla jordbrukspolitiska principbeslut skulle 
omfattas av medbeslutande. I många frågor, som är väsentliga då de rör marknadsekonomi, 
skulle konstitutionsutkastet dock ha inneburit en försämring i förhållande till nuläget. I dessa 
frågor skulle rådet ha beslutat utan Europaparlamentets medverkan.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är en stöttepelare för den europeiska integrationen. Med 
tanke på hur viktig den gemensamma jordbrukspolitiken är och dess framskjutande ställning i 
EU:s budget, måste de europeiska medborgarna kunna få så mycket insyn och medbeslutande 
som möjligt på detta känsliga område. Därför måste fullt medbeslutande för 
Europaparlamentet krävas i alla frågor som rör jordbrukspolitik, konsumentskydd och 
livsmedelssäkerhet när den framtida strukturen för de europeiska institutionerna utformas.

Detta kräver emellertid en grundläggande genomgång och en ny definition av målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken: artikel III-123 i del III i utkastet till konstitution är föråldrad 
och inte längre tillämpningsbar. Idag sysselsätter jordbruket 10 miljoner människor i EU. 
Jordbruket är den enda garantin för en hållbar utveckling av landsbygdsområdena och 
oskiljaktigt förenat med dessa områden. Den gemensamma jordbrukspolitiken står idag för 
marknadsorienterad, miljö- och resursvänlig samt socialt hållbar produktion av livsmedel av 
hög kvalitet på internationellt rättvisa villkor. Den gemensamma jordbrukspolitiken tar 
hänsyn till djurskyddsintressen och vidtar åtgärder för att undvika djurepidemier.

Föredraganden konstaterar att föreliggande utkast till konstitution inte räcker till för att 
samhället skall kunna godkänna den gemensamma jordbrukspolitiken. Som jordbruksutskottet 
redan krävde i sitt yttrande över utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för 
Europa, bör parlamentet snarare göra allt för att få medborgarna att förstå hur viktig den 
gemensamma jordbrukspolitiken är, dess framsteg och vilka fördelar den innebär för 
konsumenterna.
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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet kräver att man i samband med en framtida översyn av det 
konstitutionella fördraget fyller de luckor i medbeslutandet på jordbruksområdet som 
finns kvar särskilt i artikel III-230.2 och artikel III-231.3

2. Europaparlamentet beklagar att ärenden som hittills omfattats av samråd hädanefter kan 
beslutas utan parlamentets medverkan. Detta motverkar sitt syfte med tanke på att stora 
delar av den europeiska befolkningen har uttryckt skepsis mot konstitutionsutkastet samt 
med hänsyn till kravet på att minska det demokratiska underskottet.

3. Europaparlamentet påpekar att de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som 
nämns i artikel III-227 strider mot målen för Europeiska unionen enligt artikel I-3. Av 
detta skäl är det absolut nödvändigt att målen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
aktualiseras för att beakta den senaste utvecklingen av jordbrukspolitiken och särskilt dess 
multifunktionella roll i förhållande till jordbrukarna själva, landsbygdsutvecklingen, 
miljön och konsumenterna.

4. Europaparlamentet anser med tanke på målen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
fortfarande att följande formuleringar vore lämpliga:

”Den gemensamma jordbrukspolitiken har som mål:

a) att i Europeiska unionen stödja ett multifunktionellt, miljövänligt, 
djurskyddsfrämjande och landskapsanpassat jordbruk som främjar biologisk 
mångfald,

b) att öka jordbrukets produktivitet genom att främja och på ett ansvarsfullt sätt utnyttja 
tekniska framsteg, rationalisera jordbruksproduktionen och på bästa möjliga sätt 
använda produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften,

c) att skapa hållbara perspektiv för landsbygdsbefolkningen, särskilt genom politiken 
för landsbygdsutveckling och genom att säkra och skapa arbetstillfällen,

d) att stabilisera marknaderna och se till att befolkningen har tillgång till livsmedel av 
hög kvalitet samt främja livsmedelssäkerheten,

e) att utveckla innovativa tekniker och system som syftar till att både förbättra 
livsmedelsproduktionen och utnyttja jordbruksprodukter som råvara bland annat för 
förnybar energi.”


