EN EU BUDGET
FÖR FRAMTIDEN
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
2 maj 2018

DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN
VARFÖR ÄR DET HÄR ETT PRIORITERAT OMRÅDE?
EU behöver en motståndskraftig, hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor för att trygga produktionen av bra och
säker mat till rimliga priser och en stark socioekonomisk struktur på landsbygden. EU:s jordbruk och landsbygd står inför
utmaningar som gäller flera länder, och därför behövs en gemensam politik på EU-nivå.
Kommissionen föreslår en moderniserad gemensam jordbrukspolitik som kan säkra tillgången till livsmedel av hög
kvalitet samtidigt som man behåller en fullt integrerad inre marknad för jordbruksprodukter i EU.
Den framtida jordbrukspolitiken ska
vara mer inriktad på miljön och klimatet
stödja övergången till ett hållbarare jordbruk
stödja en levande landsbygd.

HUR PÅVERKAS
EU-BUDGETEN?
Den moderniserade gemensamma jordbrukspolitiken kommer att ha en budget på 365 miljarder euro och fortsätter
att bygga på två pelare: direktstöd till lantbrukarna och stöd till landsbygdsutveckling. När det gäller landsbygdsstödet
föreslår kommissionen att länderna ska betala mer själva. Dessutom kommer Horisont Europa att bidra med
10 miljarder euro för att stödja forskning och innovation inom livsmedel, jordbruk, landsbygdsutveckling och
bioekonomin.

VAD ÄR NYTT I
KOMMISSIONENS FÖRSLAG?
En ny genomförandemodell, där åtgärderna samlas i ett enda programplaneringsinstrument: den strategiska
planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
 er flexibilitet och förenkling: EU-länderna får större utrymme att anpassa insatserna i sina strategiska planer
M
till de egna behoven, förutsatt att de uppfyller vissa gemensamma EU-mål. Reglerna kan därmed förenklas för

både lantbrukare och förvaltningar och den gemensamma jordbrukspolitiken blir mer resultatinriktad.
	Direktstödet kvarstår som en väsentlig del, men ska minskas något och riktas bättre.
För en jämnare fördelning av stödet ska det införas obligatoriska tak på gårdsnivå eller gradvist minskat stöd ju
större gård. Det innebär att stödet omfördelas till medelstora och små jordbruk. Nivåerna på ländernas direktstöd
per hektar kommer att fortsätta att konvergera och närma sig EU-genomsnittet.
 n starkare koppling till miljömålen. Direktstödet ska kopplas till skärpta miljövillkor som alla stödmottagare
E
måste uppfylla. Frivilliga miljösystem kommer att införas i budgeten för direktstöd. En stor del av pengarna
kommer att öronmärkas för åtgärder som gynnar klimatet och miljön på landsbygden. Länderna får därmed större
flexibilitet och kan bättre rikta in sig på miljömål och höja sin ambitionsnivå.
En ny krisreserv skapas för att hantera kriser vid oförutsebara händelser på internationella marknader eller vid
särskilda chocker för jordbrukssektorn till följd av åtgärder i länder utanför EU. Stöd till riskhanteringsverktyg,
bl.a. inkomststabiliseringsverktyg, kommer att behöva införas i de strategiska planerna.

PÅ VILKA ANDRA SÄTT BIDRAR
EU-BUDGETEN PÅ DET HÄR OMRÅDET?
Nästa EU-budget förbättrar också samverkanseffekterna mellan sammanhållnings- och jordbrukspolitiken för att
finansiera investeringar som främjar naturen och den biologiska mångfalden. I enlighet med Parisavtalet och FN:s
mål för hållbar utveckling bör minst 25 % av EU:s utgifter i alla EU-program bidra till klimatmålen.
 orisont Europa kommer att bidra med 10 miljarder euro till forskning och innovation inom livsmedel, jordbruk,
H
landsbygdsutveckling och bioekonomi.
 ife – EU:s väletablerade program för miljö och klimatpolitik – kommer att stödja energieffektivitet och
L
ren energi.
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Rymdprogrammet

med satelliterna Copernicus och Galileo bidrar till att utveckla precisionsjordbruket: satelliter
övervakar EU:s jordbruksmark och skickar signaler till lantbrukarna om var de behöver gödsla. De kan därför
använda mindre gödselmedel och på så vis minska mark- och luftföroreningarna.

