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statsrådet chefen förTill och
Utrikesdepartementet
Enligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema under 1996 sammankalla konferens meden
företrädare för medlemsländemas regeringar. Konferensen, inleddes den 1996,29som mars

mål stårskall undersöka vilka bestämmelser fördraget behöver ändras för deattsom som
ocksåuppfyllas. fördragetangivna där skall kunna Den här medöversynen ägerav rum

sikte skall utvidgas med antal länder vill bli medlemmar, främst i Central-EU ettatt som
Östeuropa.och

parlamentarisk utredning inför 1996 årsRegeringen tillsatte den 9 1995mars en rege-
ringskonferens Dir. Kommittén antagit 96-kommittén. Ordfö-1995:15. har EUnamnet

Övrigariksdagsman Berit Löfstedt ledamöter Berit Andnor Birgitrande s. s,ärär
NilssonFriggebo fp, Siv Holma Göran Lennmarker m, Helena c, Mats Odell kds,v,

Sandberg-Fries TolgforsMarianne Samuelsson Yvonne och Sten m.mp, s
ingår departementsrådet Ingrid Marklund huvudsekre-I kommitténs sekretariat Larén
Bollingoch redaktör Anders pressekreterare.terare

låta sakfrågorKommittén uppdraget dels utredningar viktigare kanhar göraatt om som
offentliga kringkomma behandlas vid regeringskonferensen, dels stimulera den debattenatt

åsiktsriktningarhuvudfrågor företrädare för olikaregeringskonferensens och utrymmege
för sina uppfattningar.att argumentera

Expertrapporter
huvuduppgiften har 96-kommittén givit inom främstför den första EUInom experterramen

statsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag analysera antalnärmareatt ett
mål-frågor under regeringskonferensen. viktigviktiga kan komma behandlas Enattsom

varit bygga kompetens i Sverige kringsättning med expertuppdragen har EU:satt upp en
framtidsfrågor förhållande insti-inte minst i till övriga medlemsländer och EU:sstora —

ganska utredningsfált. Uppdragen gäller i huvudsaktutioner. Därför har det krävts brettett
frågekomplex:följande

insyn och öppenhet,-
såvälframtida utvidgning konsekvenser genomförande bl.a. behovenEU:s som av--

småanpassning, relationerna mellan och och andra maktrelationer,stora stater
subsidiaritetsprincipen,
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,-
maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,
instrument legitimitet folkomröstningar möjlighetenför och EU:s fördrag,sägaatt upp
EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,
miljöpolitik,
jämställdhet,——
regionalpolitik,-



säkerhetspolitik,ochutrikes-gemensam-
frågor.inrikesrättsliga och-

96-kommittén 24EUSammanlagt expertuppsatser.presenterar
påSvidén, direktörUlfskrivenförstaingår två Denskrift ärföreliggandeI rapporter. av

leda tillregeringskonferensen kanFörändringarvilkaoch diskuterarNaturvårdsverket, av
Jord-hortonomThomas Hagman,redogörandramiljön. denIberörregler rapportensom

ekonomi Sverigesförvid institutionendocentRabinowicz,och Evabruksverket,
östutvidgning. Författarnajordbrukspolitiken EU:seffekternalantbruksuniversitet, för av

innehållet sinaiförsjälva rapporter.svarar
också givitsharmedskrifterFöljande ut:expertuppsatser

Jemeck.Subsidiaritetsprincipen i EU Magnus1995:123,SOU-
maktbalanser Jan-komplexitet ochEU:seffektivare. OmochEnklare1995:131,SOU-

Göran Lysén.erik Gidlund,
ekono-historiskt ochöstintegrationsamspel. EU:sUtvidgning och1995:132,SOU ur- afMikaelidentitetsbytesmåstat-stormakt: svensktFörhållandetperspektiv.miskt

Åke Sundelius.Andersson, BengtEMalmborg,
i EUarbeteterfarenheterstatstjänstemänsSvenskaår med EU.1996:6, EttSOU av-

Pålsson.projektledare ThomasStatskontoret;
regerings-införsäkerhetspolitikochutrikes-EU:svitalt intresse.1996:7, AvSOU-

Lindahl.Herolf, RutgerGunillakonferensen
ekonomiska aspekterrättsliga ochPolitiska,både ochförUnion väst.1996:15, östSOU- Åke Claes GKaj Hobér,Lindahl,Dellenbrant, Rutgerutvidgning JansjätteEU:sav

Rösiö.NinnaAlvstam,
medbor-utträdesrätt,folkornröstningar,rättigheter. OmFörankring och1996:16,SOU- Marklund, LenaIngrid LarénPremfors,i EU Runemänskliga rättigheterochgarskap

Bergström.FredrikBernitz,Hedvig LokrantzUlf Bernitz,Stenwall,
offentlighet i EUochparlamentfolkvaldaöppenhet. OmochDemokrati1996:42,SOU- Nina Ersman.Christoffersson,UlfIsberg,Gidlund, MagnusGullanTorbjörn Bergman,

Wad-verklighetsbilder MargaretaSpelregler ochi EU.Jämställdheten1996:43,SOU-
Oskarson.Mariastein,

skrifterAndra

allmänsmåskrifter, iseriekommitténVid sidan ut mersomexpertuppsatsema engerav
semi-sammanfattarochregeringskonferensenproblemområden införolikaform presenterar

distribuerasgratis ochskrifter ärDessakommitténhearingarnarier och arrangerat.som
behandlarDeskrifter ämnenelvaHittills harbibliotek.alla getts ut.landets somtillbl.a.

ochspelreglerinternainstitutionemasutvidgning,framtidaunionenspelare,EU:s tre
EU-länder.i andradebatten

maj 1996iStockholm

Berit Löfstedt
96-kommitténiOrdförande EU
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preparations for the Inter-thereviewstheframework. Thenlegal reportand the present
Sweden.and inin the EUbothConferencegovernmental

centereddiscussed. Theyand changesamendmentspossiblefourth chapter,theIn areare
themes:around nine

theaccurately reflectandfullydoesTreatyThedevelopment. notSustainable textpresent°
inbothAmendmentssummit.Riodecided thedevelopmentsustainablenotion of atas

proposed.introductoryarticle in theand 2article partB are
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major EUformandatorymadeshould beAssessmentsEnvironmental Impact every°

Commission.from thelegislationproposal forand forfinanced project newnewevery
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Miljöfrågoma i EU:s

regeringskonferens 1996

diskussion kring möjliga förändringar i EU:s—

miljöfrågorfördrag vad rör

UlfSvidén

Inledning
fred, stabilitet välfärd iregeringskonferens har syfte bidra till säkra ochEU:s att attsom

skall vidare skapa bas för den kommande utvidgningenframtidens Europa. Den österut.en
miljöfrågomaoklart vilken roll kommer spela i regerings-fortfarande exaktDet är att

miljöfrågoma dagord-konferensen. finns länder Sverige önskar föraDet som uppsom
miljöns medan länder tveksamma.ningen i syfte förtydliga och stärka roll, andra äratt mer

Frågor på två konferensen: förrelevans för miljön kommer aktualiseras undersättattav
vissa horisontellaförsta traktatens miljöartiklar diskuteras och för det andradet närnär

frågor, såsom diskuterar främst de först-beslutsprocedurer, kommer Denna rapportupp.
frågorna.nämnda

historik framväxtenindelad i fyra kapitel. första EU:sRapporten Detär överger aven
miljöområdet. detmiljöpolitik. Därefter beskrivs de nuvarande traktatsbestämmelsema I

några förberedande diskussioner tänkbaratredje kapitlet lämnas redogörelse för omen
föregåttförändringar har regeringskonferensen. det fjärde kapitlet, slutligen, disku-Isom

miljöområdet.vissa förändringar EU-fördragetförslag till möjligateras av

milj öpolitik bakgrundEU:s kort—

Miljöfrågoma från årberördes överhuvud inte i den ursprungliga Romtraktaten 1957.taget
Under 60-talet EG vissa beslut enskilda miljöregler, klassificering ochtog tom omex

årmärkning farliga kemikalier. det först vid EG-toppmötetMen 1972 stats-av var som
chefema beslöt skapa miljöpolitik. beslut föranleddes blDetta FN:satt en gemensam a av
miljökonferens år.i Stockholm samma



10

bliMiljöfrågoma börjadeflera.miljöpolitik i EUskapaBevekelsegrundema för att varen
fler och fler miljöpro-allt klarareframstod detmedlemsländerna.i Dessutomviktigare att

måstemotåtgärdereffektivaochgränsöverskridande till sinbefannsblem natur attvara
verkningsfulla.för bliinternationell samverkanfattas i att

traktatenmålsättningar förbörjan 1970-talet göraredan ienades därför attEG treomav
omfattadåvarande artikel 2 tillutvidga denskullemiljöinriktad. det förstaFör attmanmer

kvali-måste tillhänsynekonomiska utvecklingenfortsattaåtaganden den taäven att
samtliga med-skulledet andraframtida generationer. Förförochtetsbetingelser, nu

detnationella politik. Förmiljöfrågor i sintillhänsynåtagandenlemsländer göra att taom
miljö-kommandeför deni EGrättslig bas skapasmåste klartredje gemensammaen

lagstiftningen.
miljöhandlings-regeringschefemaochårs beställde ettVid 1972 äventoppmöte stats-
grundläggandeEG:shuråret därpå. Iframlades programmet togs uppsomprogram,

förramdirektivframarbete medinleddesutvecklas. Dessutomlagstiftning borde att taett
förbränningsan-från fastaluftföroreningaroch utsläppkemikalierfarligaavfall, av

liknande karaktär.år hade1977,andraDetläggningar. antogsramprogrammet, ensom
vidtas redanåtgärder skallsådana grundprinciperfastställdesVid även atttoppmötet som

vidså möjligttidigtskall beaktasmiljöeffektertänkbaraföroreningskällan,vid somatt
skall bärasstörningarelimineraförhindra ochförkostnadenbeslut,planering och avattatt

imiljöförstöringfår tillinte ledai stat samtverksamhetenförorenaren, stat en annanatt en
måste främjas.miljösamarbetetinternationelladetatt

långsamfickmiljöarbeteinnebar EG:spå 1970-taletrecessionenekonomiska attDen en
år 1983,miljöhandlingsprogrammet,tredjemed det antogsförst i ochDet somstart. var

före-vikten detbetonadesBl.a.presenterades.miljöstrategiheltäckande avmersom en
Miljökon-miljöansvar.måste sittsamhällssektorerallaarbetetbyggande tasamt att

viktigt instrument.strategisktsärskiltpekadessekvensbeskrivningar ettut som
ytterli-miljöstrategin utvecklasdärmiljöhandlingssprogrammet,fjärdedet1987 antogs

tillfördes.biotekniknaturskydd ochområden såsomoch nyagare
miljöområdet.beslutsreglemaförändradesårantagande 1987med enhetsaktensochI

iskrevs inmed deställning i ochstarkarebetydligträttsligtMiljöfrågoma fick atten
Majoritetsbeslutsamarbetsområde.och blevartikel 130r-tRomfördraget gemensamtett

tillleddemarknaden, vilketinre100aartikelbaseradesmiljöreglerdeinfördes som
nivånovanligtvarithade intemiljöregler. Detför dessabeslutsprocedur attsnabbareen

medlemsländerna.ambitiösatill de minstfickrättsaktemade anpassasnya
s.k.deytterligare. Nu kanmiljöpolitik ävenskärptes EU:sMaastrichtfördragetmedochI

majori-medfattasvissa undantagmedartikel 130,baserademinimidirektiven,
pekarmiljöhandlingsprogram,femtebeslut EU:s utfattades1992tetsbeslut. somom

sekelskiftet.tillmiljöpolitik framinriktningen EU:sav
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EU:s nuvarande fördragsmässiga
miljöbestämmelser
Det först i och med enhetsaktens tillkomst i mittennämnts 1980-talet EG:svar som av som
miljöpolitik fick legal grund. skeddeDet tillägg till Romfördraget i formetten genom av
artiklarna 130 artikel l00a.r-t samt

enligt områdenEU skall enhetsakten bara införa regler miljömålendär bättre kan
uppnås lagstiftning medlemsländemas nationella åtgärder.än Detgenom gemensam genom

därför viktigt konstatera delar miljöpolitiken ligger kvar iär medlems-att att stora av
pågårländerna. dock ständig dragkamp frågorDet vilka skallen om som anses som gemen-

och vilka ska falla under ländernassamma som egna ansvar.

Miljöartiklama
viktigaste artiklarna fördraget miljöområdetDe i med bäring artiklarna 36, l00aär

130samt r-t.
hållbarI artikel 2 Gemenskapen skall ha till uppgift främja och icke-sägs att att en

inflatorisk tillväxt hänsyn till miljön.tarsom
artikel 36 undantag frånI avskaffa kvantitativa restriktioner kan införassägs att att av

skäl grundas intresset skydda människors Sådanaoch djurs hälsa och liv. förbudattsom
fåroch restriktioner dock inte medel för godtycklig diskriminering eller innefattautgöra ett

förtäckt begränsning handeln mellan medlemsstaterna.en av
artikel l00a tillämpningen lagstiftning iI EU:s punkt 3 kommissionensägs attom av

utgå från skyddsnivåskall i sina förslag hög vad gäller bl miljöskydd. den fjärdeIen a
rådetpunkten medlemsstat efter det med kvalificerad majoritet harsägs att attom en

harmoniseringsåtgärdbeslutat nödvändigtdet tillämpa nationella bestäm-attom en anser
melser grundar sig väsentliga enligtbehov artikel 36 eller miljö- ellersom avsersom
arbetsmiljöskydd, skall anmäla dessa till kommissionen. Kommissionen skall bekräftaman
bestämmelserna sedan den konstaterat inte fördessa medel godtycklig dis-utgöratt ett
kriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna.

frånMed avvikelse det förfarande i 169 kan kommissionenoch 170 ellerartsom anges
någon medlemsländerna hänskjuta ärendet direkt till domstolen kommissionen ellerav om
medlemsstaten medlemsstat missbrukar befogenhetema enligt dennaattanser en annan
artikel.

130I artikel detta:sägsr
miljöpolitik skall bidra till följande mål uppnås:EU:s° att

skyddabevara, och förbättra miljön,att-
skydda människors hälsa,att-
utnyttja och rationellt,att naturresursema varsamt-
främja åtgärder på nivåinternationell för regionala miljö-lösa eller globalaatt att-

problem p.1.
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deskyddsnivå beaktandemedtill högsyftamiljöpolitik skallGemenskapens aven°
försiktig-skall byggaregioner. Denolikagemenskapensinomförhållandenaolikartade

miljöförstöringåtgärder vidtas,börförebyggandeprinciperna attochhetsprincipen att
skallMiljöskyddskravenbetala.skallförorenarenochvid källanhejdasföreträdesvis bör att

politik.övrigagemenskapensgenomförandetochutformningeniintegreras av
isådana kravharmoniseringsåtgärderskall de motsvararsammanhangdettaI som

icke-tillåter medlemstatemaskyddsklausulinnehålla attfallförekommande avsomen
föremål förskallåtgärder,provisoriska ettskäl vidtamiljömässigaekonomiska varasom

gemenskapsnivå p.2.kontrollförfarande
beakta:skall denmiljöpolitiksinutarbetargemenskapenNär°

tekniska data,ochvetenskapligatillgängliga-
regioner,olikagemenskapensmiljöförhållanden i- inteåtgärder vidtas ellermedförenadekostnaderoch ärfördelar attpotentiellade som- ividtas, -

denhelhet ochgemenskapeniutvecklingensocialaekonomiska ochden som——
p.3.regioneri dessutvecklingenbalanserade

medlemsstaternaochgemenskapenkompetensområden skallrespektive sam-sinaInom°
organisationer. De närmareinternationellabehörigamedochtredje landmedarbeta

mellanföremål för avtalblisida kangemenskapensfrånsamarbete gemen-forvillkoren
228.ingås enligt artikelochförhandlas framskallavtalentredjeberördaochskapen parter;

iförhandlabehörighetmedlemsstaternasinverka attinteskallFöregående stycke
avtal.ingå internationellaochinternationella attorgan

följande:130s stadgasartikelI
socialaEkonomiska ochha hörtefter189c ochi artikelförfarandetenligt attRådet skall°

måluppnå deförgemenskapenskall vidtas attåtgärdervilkabeslutakommittén avsomom
l30rp.1.artikeliangessom

påverkardetlochi punktbeslutsordning utan attfrån deavvikelseMed angessom°
efterochkommissionenförslagenhälligt, attrådetskall100aartikeltillämpningen avav

beslutakommittén,socialaochekonomiskaochEuropaparlamentet omhörtha
skattekaraktär,främstbestämmelser av- avfalls-undantagmedmarkanvändingplanering,fysisk avåtgärder avsersom --

förvaltningochkaraktäråtgärder allmän vattenresurser,ochhantering avav
ochenergikällorolikaval mellanmedlemsstatspåverkarväsentligtåtgärder ensom-

energiförsörjning.desshosstrukturenallmännaden
avseddapunktdennade idefinieraföregående styckeifår påRådet det sätt angessom

p.2majoritetkvalificeradmedskall fattasbeslutfrågorna i vilka
hört Eko-efter haochartikel 189biförfarandetrådet enligt attområden skallPå andra°
måldehandlingsprogramallmännakommitténsociala somoch angernomiska somanta

debeslutapunkt 2respektivei punkt 1villkorenenligtRådet skall omprioriteras.skall
p.3.genomföra dessaförbehövsåtgärder att programsom

finan-medlemsstaternaskallgemenskapskaraktäråtgärderpåverkar vissadetUtan° att av
miljöpolitiken p.4.genomföraochsiera
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åtgärdpå i punkt grundad innebär kostnaderOm bestämmelserna l som anses opro-en
rådet, påverkarför medlemsstats myndigheter skall detportionerligt stora utan atten

åtgärdenprincipen förorenaren skall betala, i rättsakt där beslutastillämpningen denattav
ekonomisktfastställa lämpliga bestämmelser tillfälliga undantag och/eller stöd denom ur

sammanhållningsfond enligt artikel 130d skall den 31december 1993upprättas senastsom
p.4.

skyddsåtgärder enligt artikel l30s inte skall hindraartikel 130t deI sägs antasatt som
behålla skyddsåtgärder. Sådana åtgärdernågon från eller införamedlemsstat strängareatt

måste fördrag. skall anmälas till kommissionen.förenliga med detta Devara

Sekundärrätten

kan indelas i följandeEU:s k sekundärrätt typer:s
förordningar°
direktiv°
beslut°
råd rekommendationeroch°

riktar sigrättsligt bindande i alla medlemsstater. DirektivenomedelbartförordningEn är
sin lagstiftning. harinföra reglerna i Detill skyldigamedlemsstaterna, är att egensom

sig till antingen eller fleraformerna för detta. Beslut riktaremellertid frihet själv väljaatt en
direktockså Endast adressatemarika sig till enskilda företag.kan ärmedlemsstater, men

uttalanden skall vägleda ländernarekommendationerbundna besluten. Råd och är somav
miljöpolitik.skall utforma sindenär

områden luft ochantagit fler 250 miljöreglernärvarande har EUFör än vatten,som
direktiv.utformademark. flesta reglerDe är som

regeringskonferensenFörberedelser inför

hänvisas till andraregeringskonferensenförberedelserna införgäller de allmännaVad
redovisas kortfattat förbere-detta kapitelpublicerade 96-kommittén. IEUrapporter av

i Sverige.miljöområdet regeringskonferensen dels inom EU, delsinfördelserna

EU

Ministerrådet

miljöfrågornavåren enbartberörsministerrådets inför regeringskonferensen 1995I rapport
tagits inom för EU, vadviktiga miljöbeslut harmycket kortfattat. Bl sägs tatt exramena

Rådetförpackningsavfall.flyktiga organiska ochbegränsningargäller ozonlagret, ämnenav
i miljöpolitiken ochintegreratförordar i framtiden använder sig angreppssättettatt avman

rådetsmiljöfrågor många sektorer. Samtidigt ivikten berörunderstryker sägsattatt avman
åtgärder otillräckliga.delegationer vidtagnavissa ärattrapport att anser
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Kommissionen

åtgärderMaastrichtfördraget upphöjs miljö-kommissionensI sägs attrapport genom
nivå, återspeglarpolitisk vilket miljöns ökade betydelse. Man pekar särskiltområdet till en

skyddsnivåförsiktighetsprincipen har införts, liksom kravet hög och attatt ennumera
Likaså påpekasområden. vikten besluts-skall integreras inom övrigamiljöpolitiken attav
enhälligheten i allmänhet hareffektiviserats den tidigare ersattsattgenomprocessen nu

majoritet vid ministeromröstningar.kvalificeradmed
mellan beslutsprocedurema vad gäller l00a-vidare oklarhetenKommissionen attanser

kvarstår. vid flera tillfállenKommissionenhar skapat olägenheterl30-direktiven Detresp.
måsteframhäva miljöpolitik utvecklasmiljöavsnitt med EU:ssitt kortaavslutar attatt

vidare.
hållbarfrån februari 1996 under rubrikenfrån kommissionen den 28 sägsI rapporten ny

önskemålskyddsnivå grundläggande förmiljö grundad högutveckling är ettatt en en
tvåhållbar utveckling kan stärkas delsmiljöpolitikmedborgare. sätt,EnEuropas mot en

delsavsnittet Medborgarnas Europa,miljö skrivs in i fördraget undertill godrättatt enen
målsättningar.iuttryckligen skall inlemmas sektorernasmiljöhänsynatt

Europaparlamentet

måsteenergipolitikentill den k reflektionsgruppenEuropaparlamentets sägsI attrapport s
jordbrukspolitik skallMålsättningen för EU:smiljöpolitiken.utformas i ljuset attvaraav

fördragsartiklar bör enligt Europapar-jordbruksmetoder. Nuvarandeekologiskaskapa
politikområden.måste i övrigaMiljöpolitiken integrerasförenklas.stärkas ochlamentet

in i artikel 3 EU:sockså miljöhänsyn skrivsförordarParlamentet att som en av
målsättningar.övergripande

Reflektionsgruppens rapport
kapitelspeciellt avsnitt under H,miljön i DreflektionsgruppensI ettrapport tas upp

Medborgarnas Europa.
kräver respektmiljöopinionen ochvikten det tryck utövarGruppen betonar somsomav

iVissa medlemmarhållbar utveckling uppställer.miljön ochbegränsningarför de ensom
hållbaridag stadga miljön ochklararedet finns behov än attattatt ettansergruppen
i andraområden Sålunda bör miljöhänsyn integrerasinomprioriterade EU.utveckling är

prioritet skallhelhetpolitikområden, exempelvis jordbrukspolitiken. Gruppen attansersom
övergripande politik.miljödimensionen itill EU:sges

för förändringarförslag har framförtsvidare rad möjligaframförGruppen att aven
fördraget:

hållbar enligt Riokonferensen,utvecklinginförlivande begreppet° att
miljöfrågor,innehålla hänvisning tilltydligartikel 36 bör°

jordbruks- respektivemålsättningar vad gällerskall skrivas inmiljöhänsyn trans-° som
portpolitiken,

artikel 100a behöver över,° ses
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miljöfrågorEuropaparlamentets roll i bör över,° ses
innehållalagstiftning bör miljökonsekvensbeskrivning.varje förslag till° ny en

åframför andra sidan EU redan har omfattande miljölagstiftningGruppen ochatt atten
första till säkerställa den införlivas i medlemsstaterna.prioritet bör Härtillatt attges
behöver kapacitet ökas.EU:s

majoritetvidare medlemsstaterna beredda utöka tillämp-Gruppen ärnoterar att atten av
miljöområdet.majoritetningen kvalificerad Andra principer betydelse föravav

miljöområdet närhetsprincipen, pekar vikten denbruket och användsär attav man av
korrekt sätt.ett

diskussioner iFörberedande EU

årVid tillfällen under 1995 har diskussioner inför regeringskonferensen 1996 IGCtre
frågani kommissionen. diskuterades vidinom miljödirektoratet, DG XI, Delsordnats ett

generaldirektörsgruppen, EPRG, informellt policyforummed den k ärmöte etts som som
tvåkommissionen under halvåretkommissionen Dels anordnade andraupprättat. möten

miljöfrågomas i regeringskonferensen. Vid dessa tillfällen det1995 för diskutera roll haratt
Diskussionenfrågan informellt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. har vidarevarit om

råd samordning länderpositioner.varit karaktären kommissionen Iänatt ge snarare avav
rått frågorhar enighet vissa bör hög prioritetdiskussionerna ägt stor attsom rum om ges

återspegling Rio-besluteninför förhandlingarna, nämligen bättre vadde kommande aven
hållbar utveckling och ökad tonvikt sektorintegrering.gäller

internationella miljörörelsen i dokument lagt fram sinaDen har ett gemensamt
Greening Sustainableinför konferensen. heter: the Treaty II, Deve-synpunkter Rapporten

stårDemocratic Union. Bakom bl Jordens Greenpeacelopment in Vänner,rapporten aa
fram-Världsnaturfonden Environmental Bureau. IInternational, Europeansamt rapporten

hållbarframhäva utveckling övergripandehävs vikten tydligare hittillsän äratt ettattav
frågormål framhävs rationalisering beslutsfattandet, ökadför AndraEU. är ensom en av

skyddsåtgärderfår i enskildasektorintegrering. harmoniserad lagstiftning inte hindraatt
miljöåtgärder måste skyddsnivå.fattas högsta möjligamedlemsländer och att

åtgärdervikt vid för eliminera vad benämner detfästs vidareI attrapporten stor man
förslag EU-parlamentet ökad initiativrätt,demokratiska underskottet med atta om ge

rådsarbetet tillgångbättre till information.öppenhet i samt

Sverige
regeringskonferensRegeringens skrivelse till riksdagen skr 1995/96:30, EU:s

1996

regeringsskrivelsen regeringskonferens skr 1995/96:30 hör miljön till deEnligt EU:som
områden Sverige prioriterar inför konferensen. skrivelsen EU-arbete förI sägs att ett ensom

få kräverbättre miljö förankring för hos medborgarna. MedborgamaEUär sättett att en
uppnåoundgängligt medel förbättre miljö, och gränsöverskridande samarbete är ett attett
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majoritet och miljöhänsynfler beslut bör kunna fattas medmål. Allmäntdetta sägs attatt
politikområden.slå samtligaigenombör

någotmålsättningarna utförligt.de svenskamiljöavsnitt 7.1skrivelsensI meranges
miljöstandard.inte behöva sänka sinSverige skall°
minimiregler.huvudsakligenMiljöregler bör° vara

Rio-konferensen börhållbar utveckling beslutades vidprinciperDe ettsomom
återspeglas i fördragen.tydligare sätt

föreslåpolitikområden viktigt: Sverige skalli andraIntegrering miljöhänsyn är att° av
miljökonsekvensbedömningarjordbrukspolitiken, ochmiljömål artikelinförs i 39 avom

införas.skall kunnakommissionsförslag
miljön ifrågan ställning för Euratom-studerar stärktregeringenVidare sägs att om en

aktualiseras" vid konferensen,frågor "kanantal andraSlutligenfördraget. nämns ett som
tsom ex:

skyddsnivå,utgå frånskall högmiljöreglerskrivningartydligare att° enom
i gemenskapen,substitutionsprincipen normsom

i l00a,stärkta miljökrav art°
miljöinformation,miljö och tilltill godmedborgarnas rätt° en

miljöregler.efterlevnadförbättrad° av

1995/96:30skrmed anledningi RiksdagenMotioner av
hand-måstefp1004 EUmotion 1995/96 görasFolkpartiet liberalemas sägsI att mer

fråganskall drivaregeringenmiljön.gäller Manlingskraftigt det värnanär att omatt anser
kvalificeradså möjligt meddet blirartikel l30s ändrasmiljöbestämmelsema i attattatt

miljöproblem.gränsöverskridande Manmotverkaavgifter förmajoritet införa anseratt
vidareFolkpartiet liberalernaminimiavgifter.avgifterna skall attvidare anseratt vara

skrivas i EU-traktaten.hållbar utveckling skallbegreppet
Sverige aktivtviktdetl995l96zkdsl24partimotion ärI kds sägs attytterstaatt ar-av

skärpa EU:smed syfteregeringskonferensenmiljöstrategi underutifrån klar attbetar en
miljögarantistärktfrågornaSverige skall drivaKds vill i synnerhetmiljöpolitik. att enom

energistadga.skatteväxling ochbevisföring,omvändmed k om en nyoms
miljöfrågor redan harisamarbetet1995/96 mS06Moderaterna storatt enanser

framhäver det ärbör fortsätta,i arbeteFör miljön Europa. Dettabetydelse attmanmen
förhållanden, dels tillkänsligaspecifiktnivå hänsyn till delsnationell kunnaviktigt taatt

miljöregler EU:sbesluta änskall kunnaland strängare gemensammaatt ett egnaom
åtgärder.protektionistiska Manförtill intäktkan inte miljönminimiregler. Samtidigt tas

vid utform-miljö bör beaktasmålet godbedömningregeringensdelar vidare att om en
jordbrukspolitiken.denningen gemensammaav

i Rio-deklarationenslutsatserna1995/96:c0Ol anförsCenterpartiets motionI att snarare
hållbaruppfattningen begreppetdelartill fördraget. ManAgenda bör fogas ut-21 attän

förinMiljön skall dessutom änmåste i fördraget. vägasveckling inkorporeras tyngre
jordbrukspolitiken.ochpolitikområden handels-,närvarande i andra transport-som
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1996/97:mpO40 framhävs bl principerna miljöhänsynmiljöpartiets motion börI atta om
politikområden.slå samtliga det förödande för dynamikenigenom Man ärattanser

miljökravinte länder generell ställa högre produkter.marknaden rättatt attges
påpekas1995/96:v033 det viktigt inte förhindrarVänsterpartiets motion EUI äratt att

hårdare ocksåmiljökrav i internationella miljösammanhang. Partiet villSverige ställaatt
fördragsfásts.för substitutionsprincipen Vad gäller 100a4verka artatt attanser man

omvänd bevisbörda skall gälla.
någon partimotion med anledning regeringensSocialdemokraterna har inte lämnat in av

skrivelse.

förändringar i fördragMöjliga EU:s

miljöområdet.möjliga förändringar fördragkapitel diskuteras vissa EU:sI detta av
förslag framförts i debatten inför regeringskonferensenDiskussionen baseras olika som

Övergripande målsättningar slåsåväl bör vakti Sverige inom övriga EU. attvara omsom
till ytterligare stärka fördragets miljöproñl.gjorda framsteg och bidra att

Hållbar utveckling

såväl Sverige i andra medlemsstater förföreligger bred opinion iSom nämnts somovan en
i fördrag. fastlagtpå införliva begreppet hållbar utveckling EU:s Detlämpligt ärsätt ettatt

förhandlingsmål vid regeringskonferensen.svenskt
hållbar förhållningssättdefinieras utvecklingEnligt Brundtlandkommissionen ett attsom

generationer tillgodoseförstöra möjligheten för kommandedagens behovmöta attutan att
ordförande Santer uppehöll sig vid i sittkommissionenssina behov. Det ett temavar som

i januari 1995.installationstal
utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro 1992 fickVid konferens miljö ochFN:s om

hållbar fast förankring i världssamfundet. I konferensen deltogbegreppet utveckling en mer
under Riodeklarationen och Agendaregeringschefer, skrev 21,130 ochän antogstats- som

någon,få tidigare FN-konferenser,vilket särskild tyngd. Detbegreppet är om ens somger
sådant såväl nationella det internationella uppföljningsarbetet.genomslag i detgett ett som

årsgeneralförsamling för fem erfaren-juni skall anordnaI 1997 FN attextra summeraen
naturlig målsättninggenomförandet Agenda 21. bör för EUheter Det attvara enav av

hållbarinförlivat begreppet utveckling i sin primärrätt, helst tillklart och tydligt hasättett
detta tillfälle.

någorlundaFörutsättningarna för införlivande förefaller därför goda. Samtidigt skallett
långaefter svårasig nuvarande lydelse i särskilt i artikel 2 tillkom och för-erinra attman

handlingar Maastrichtkonferensen.under
dåPå vilket fördraget stärkas i detta avseende Förslagen söker baseras ikan störstasätt

undvika onödigt komplicerade förhand-möjliga utsträckning existerande förtexter att
många fall skulle bättre helt söka omformulera Syftetlingar, det iäven att texterna.varaom

hållbarinfoga utveckling i vissa nyckelsammanhang i fördragstexten.söka begreppetär att

H 16-0599
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inledningsavsnitt skall främjaartikel B i Maastrichtfördragets EUI sägs att ett
framåtskridande hållbart. mål skallsocialt balanserat och Dettaekonomiskt och ärsom

stärkt ekonomisk och socialuppnås förverkliga den inre marknaden,att genomgenom
sammanhållning bör kompletteras med hänvisning till godoch EMU. Denna text engenom

omskrivning:resursutnyttjande. kan ske följandemiljö och effektivt Det tett genomex

hållbartframåtskridande balanseratoch ochekonomisktoch socialt"... främja äratt som
resursutnyttjandei all sinverksamhet."miljöhänsynocheffektivtintegrerarsom

harmonisk välgemenskapen skall "... främja och2 i Romfördragetartikell sägs att en
hållbar och icke-näringslivet inom gemenskapen helhet,utvecklingavvägd som enav

till miljön...inflatorisk tillväxt hänsyntarsom
förhandlingsskedeunderkompromissskrivning tillkom uppenbarligenDenna ett sent

språk-något de olikaskiljer sig mellanMaastrichtkonferensen. Dessutomunder texten
åtminstonesåsom i denvarit ordalydelsenHuvudinvändningen harversionerna. är,att nu
varaktig tillväxt,skall främjaspråkversionen, innebörden EUtolkasengelska att ensom

hållbar utveckling.något främjavilket änär attannat en
till EES-avtalets preambel, därintresse hänvisakan detsammanhangI detta attvara av

rationellt utnyttjandeochskall "tillförsäkraavtaletdet naturresursemasägs suntettatt av
hållbar utveckling".principengrundval omav

hållbar utvecklingSverige verka för begreppetartikel, och börcentralArtikel 2 attär en
alltförnuvarande lydelseförändringarnainterättvisande. Förblir göraatt om-avmer

kunnablir skullemotståndet förändringarnadärmed riskerafattande, och stora,motatt man
följande slag:föreslå skrivelseen av

resursutnyttjande,inklusive effektivthållbar utvecklingUnionen"främja inom etten
icke-inflatoriskttillväxt..."ochekonomisk

Även i artikelin. Nuvarande lydelsehållbar utveckling130 bör begreppeti artikel tas
bör stärkas tillhela gemenskapen..."utveckling inomfrämja harmoniskl30a, "För att en

hållbarutveckling..."harmoniskochfrämja"För att en
står syfte iartikel 130u,Utvecklingssamarbete,i avsnittetkonstateraDet är värt attatt som

social utveckling. Manvaraktig ekonomisk ochskall främjagemenskapenpunkt l att en
hållbarutveckling EUgäller u-ländemasalltså vadkonstaterakan attatt anser en

politiken.fått genomslag i deninte fulltmedan detskall eftersträvas,utveckling ännu egna
resursutnyttjande.eflektivtockså kompletteras med begreppetArtikel 130u bör

rörlighetfriaVarors

åtgärder motsvarande verkan skallmedkvantitativa restriktionerartikel 30I sägs samtatt
artikelföreskrivs i fördraget. Dennaintemedlemsstaterna,förbjudna mellan annatomvara

tillsådana åtgärder grundas hänsyntillåter de36,artikelkvalificeras bl omsoma av
människorsintresset skyddaallmän säkerhet ellerordning ellermoral, allmänallmän att
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hälsa och liv, bevara skydda nationella skatteroch djurs konstnärligt,växter,att att av
historiskt eller arkeologiskt värde.

tillgripamöjligheter handelsrestriktioner har hittills tolkats restriktivtDessa EG-att av
viss praxis innebördendomstolen, utvecklats med i praktikenäven attom en man

inkluderar miljöskäl i artikel 36. Miljödirektoratets tidigare chefsjurist emellertidhar hävdat
måstenationella bestämmelser ha direkt effekt människors hälsa ellersträngareatt en

åberopas. Eftersom flertalet åtgärderflora och fauna för kunna miljörelaterade endast haratt
indirekta effekter i dessa avseenden inte artikel 36 i sin nuvarande utformningkan användas

miljöåtgärder,för hävdar han.
föreligger till artikel artikelden länk 100a4, nedan, bör 36 förtydligasGenom som se

komplettering och tillfoga direkt hänvisning också till miljö-göraattgenom en en
skyddsåtgärder.

Sektorintegrering
årnio sedan gemenskapen införde de första bestämmelserna miljöhänsynDet är attnu om

politik. gångenskall prägla gemenskapens Det stadgades första i enhetsakten i artikel1987
förpliktelse stärktes gjordes130r 2. och tydlig i Maastrichtfördraget. iDenna Nu sägsmer

i artikeln miljöskyddskrav skall integreras i utformningenpunkt ochattsamma genom-
övriga politik.förandet gemenskapensav

kommissionen nyligen gjorde bedömningNär gemenskapens och medlems-en av
genomförande femteländernas det miljöhandlingsprogrammet konstaterades detattav
råderfortfarande otillräcklig kunskap behovet integration miljöskyddskrav ochom av av en

hållbarbristande vilja tillräckligt effektivt integrera miljö och utveckling isättatt ett
framhåller ocksåandra sektorer. Man begreppet sektorintegrering främst verkaratt ses om

miljöområdet.relevant för enbartbegrepp ärett som
finns sannolikt flera skäl till framstegen hittills varit begränsade integreraDet medatt att

miljöhänsyn i hela politik. det första begreppetEU:s För andra politikområden inteär
politikområdensärskilt tydligt. inte helt klart allaDet eller enbart vissa,är om man avser

så fall vilka. femte miljöhandlingsprogrammetoch i Det har identifierat fem sektorer som
har särskilt inflytande miljön, och de jordbruk, industri, energi, ochärstort transporter
turism. kommissionens vitbok tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättningI framhävsom

behovet integrera miljöhänsyn i den ekonomiska och fiskala politiken.även attav
andra definitionen begreppet implementering/genomförandeFör det oklart. Påär av en

del håll åtaganden.tolkas det det enbart gäller gemenskapens påMed tanke attsom om
genomförande EG-lagstiftning i utsträckning sker i medlemsländerna börstorav man
förtydliga skrivningama till omfatta medlemsländernas åtagandenävenatt

ocksåtredje bör begreppetFör det miljöhänsyn inte särskilt tydligt ochsägas äratt svagt
förpliktande. sådanainrymmer inte kvalifikationer vidmakthållaBegreppet ochattsom
förbättra miljön till exempel.

det fjärde, slutligen,För begreppet inte heller särskilt precist.integrera Ett ökaär sätt att
tydligheten skulle kunna fördraget instruerar kommissionen utarbeta tydligareatt attvar
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dåfinns redan fallsådan integrering skall till i praktiken. Detriktlinjer för hur ett enen
rådetartikel kommissionen och ombedssådan nämligen 129c 1, därmetod använts, att

för transeuropeiska nätverken.detaljerade riktlinjer deutarbeta
aktiv integrationspolitik varit begränsat.framhävts har genomslagettidigareSom av en

miljöfråganprioriterade underpå frågans den kanske högstvikt bör dennaMed tanke vara
sektorintegreringenfå genomslag införaregeringskonferensen. ökatEtt sätt attatt somvore

paragrafer.målsättning fördragets inledandeövergripande ien
irespektive sektoravsnittsektorintegrering underönskvärt nämnsDet ävenär att

relativt omfattandemotstånd med tanke desannoliktfördraget. Det kommer mötaatt
idag viktigmiljöhänsyn redankan dock hävdatextrevideringar det medför. Man äratt en

ord egentligen enbart,textförändring skulle med andrasektorpolitik. Eni respektivefaktor
politik.kodifrering redan fördinnebäraåtminstone till viss del, aven

stärkas följandeborde fördragstextenSammanfattningsvis sätt:
princip börmål för unionen.övergripande DennaSektorintegreringen bör etttas somupp

kanförslag till lydelseinledande del. Ettinföras i fördragets vara:

skallhållbarutvecklinginom unionenresursutnyttjandeocheffektivtfrämja"För att ett en
politikområden."unionenssamtligamiljöskyddskravintegrerasi

för sektor-tydligare riktlinjer hurutarbetai uppdragKommissionen bör att° ges
gå praktiken.skall till iintegreringen

sektoravsnitt.repektiveundersektorintegrering berörasVidare bör°
miljödimension iförsök införagjordesMaastrichtavtaleti samband medRedan att en

rad förslag i denkommissionen utarbetathadeCAP. Bljordbrukspolitik,EU:s ena
tillblygsamma förslagi och för sigockså flera länder. Dessastöddesriktningen, avsom

kunde dock intefördragsändringar accepteras.
produktivitetenhöjamålsättningar för CAP:antalräknasartikel 39, punktI attett upp

stabi-levnadsstandard,skäligjordbruksbefolkningentillförsäkrajordbruket,inom attatt en
tillgång tillkonsumenternatillförsäkraförsörjningen ochmarknaderna,lisera attatt trygga

utformningen CAPvad gällerpunkt blartikels 2skäliga priser. I sägstill avasammavaror
nödvändighetensärskilda karaktär ochjordbruksnäringenstillskall hänsyn attavtaatt man

företrädesvis i punktanpassningsårgärder. denna artikel,Ilämpligagradvis genomföra
tillfogas:målsättningytterligarebör en

resurshushållning."effektivhållbartjordbrukmedfrämja"att ett
i Romfördraget.jordbrukskapitlet artikel 38-47grundasfiskepolitiknuvarandeEU:s

område miljöhandlings-i det femtehelleridentifierades inteFisket separatettsom
Skullefrskekapitel i fördraget.införaframförtsFörslag har separatettattprogrammet. om
fisketviktig global ochbeaktar fisketså fallet det angeläget ärbli attär attatt resursenman

långresursutnyttjandeeffektivtekologiska hänsyn ochmåste grundatbedrivas ett
sikt.

inom gemenskapensenergipolitiken liggerMaastrichfördragetiartikel 3 t sägsI att
deklarationenergikapitel. Iintroducerades ingetkompetensområde. Däremot separat en

årsvid 1996frågan skallfördraget prövastillfogades sägs nyttatt rege-som



hållbar energipolitikså verka för begreppblir fallet börringskonferens. Om att somman
resursutnyttjande inkluderas.effektivtoch

ändrats mycket lite sedan Rom-transportpolitik 74-78 harartEU:s gemensamma
och andrainförts främst gällt röstreglerförändringar harfördraget skrevs. De som

och endast i mindre gradhuvudsakligen fria rörlighetPolitiken berörprocedurregler. varors
också itelekommunikationer. Dettjänster och värtresande, är att notera attpersoners

sål29b-d, 1992,transeuropeiska nätverk artikelavdelning XII antaget sent somom
huvudordet miljöinte övernämns taget.

Maastrichtfördragettransportpolitik. Iställs EU:sberörs de kravsartikel 75 lI som
På vid IGCliknande bordetillägg vad trafiksäkerhet.speciellt sättgjordes ett en nyavser

förbättra miljöskyddet.åtgärder skall vidtagas förinnebördenparagraf tillfogas med attatt
åtgärder inom för fördragetvidtasviktig artikel 78,En sägerär att ramensomsomannan

situationen förekonomiskamed hänsyn till denfraktsatser skallavseende avvägas
miljöhänsyn ske.hänvisning tilldenna artikel börtransportföretagen. I även en

Även till denhandelspolitik bör referensvad gäller EU:s görasengemensamma
såvälåberopande modifieradhållbar utveckling,målsättningenövergripande en pre-om

relevanta delar artikel 130.ambel avsom

marknadenDen inre

iföremål ingående alltsedan dess tillkomst. Punkt 4för diskussionerhar varitArtikel l00a
finns införmiljögarantin i fördraget. Detden kartikeln har benämntsäven rege-som s

till artikel l00a, medanförespråkare revideringringskonferensen för göra textenatt aven
föreslå någraavstå fråntillfällebäst vid dettabedömningen detandra gör attatt attvore

tillämpning fortfarande alltförmiljögarantinseftersom erfarenheterna ärrevideringar, av
denna punkt tillföreligger risk meddet alltidbegränsade. Man öppnaattatt enmenar

gällande.bli dendiskussion; kompromissen kan änsämre nu
miljö-säkerhetkommissionen i sina förslag hälsa,artikel 3 skallEnligt l00a samtom

skyddsnivå. kommissionensutgå från Paragrafen talar barakonsumentskydd högoch omen
åtaganden, i tämligen allmännaoch det termer.

någotönskvärtskyddsnivå ganska oprecis.dessutom DethögTermen är manvore om
harmoniserasåparagraf, den tydligareomformulera denna strävankunde attatt anger en

baseraskommissionen lägger fram börriktning. Förslagenlagstiftningen i skärpande som
åstadkoma hållbar utveckling.åtgärderpå krävs förbedömning vilka att ensomen av

gäller i deockså speciellt beakta de regleri sina förslagKommissionen bör som
miljölagstiftningen.hårdaste gällandemedlemsstater har densom

nödvändigtmedlemsstat detartikel l00a 4I nämnts,sägs, attatt anserom ensom ovan
artikel 36 skallväsentliga behov enligtbestämmelser grundar sigtillämpa nationella som

har föreslagit kom-kommissionen. europeiska miljörörelsendessa anmälas till Den att
månader. närvarandeinom Förmåste notifiera den berörda medlemsstatenmissionen tre

från tidsgränsalltså sådan miljörörelsenfinns ingen tidsgräns. Förslaget är värtsättaatt en
allt stöd.
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Miljökonsekvensbeskrivningar
Maastrichtavtalet knuten deklaration stadgas kommissionen skallI till miljö-göraatten en

rådet.konsekvensbeskxivning i alla sina förslag den förelägger Denna deklaration har isom
dåligt. åtagandetefterlevts mycket stärka omformulera kravetpraktiken En väg att attvore

åtagande punkt i artikeltill legalt bindande 130.ett som en ny
förespråkades artikel 130a skulle stärkas medOvan i avsnittet Hållbar utveckling att

hållbar resursutnyttjande. artikelhänvisning till utveckling och effektivt l 130b sägs att
uppnå målen åtgärderigemenskapen skall understödja strävandena 130a deatt art genom

vidtar stmkturfondema, Europeiska investeringsbanken och andra befint-densom genom
paragraf stärkas tillfoga kravet villkorliga frnansieringsorgan. Denna bör föratt attgenom

via fonder skall projekten miljömässigt acceptabla.finansiellt stöd dessa ärattvara

rniljölagstiftningEfterlevnaden EU:sav

dåliga efterlevnaden i medlemsländerna fattade miljöbeslut uppfattas allt flerDen av av
problemen med miljöpolitik. införlivas beslut ide EU:s Numerastoraettsom nyaav

föreligger fortfarande ochländernas lagstiftning tämligen snabbt. bristerDäremot stora
införda lagstiftningen. Kommissionen hareftersläpningar vad gäller efterlevnaden denav

till inte hinner med tillräckligtofta hänvisat till bristande skäl att attresurser som man
ombesörja effektiv tillämpning miljölagstiftningensystematiskt en av

deklaration eller dylikt fogatRegeringskonferensen bör lämpligt sätt, t ex genom en
tillämpningtill fördraget, tydliga instruktioner tillsyn och lag-det attom avnya ge

fråga för kommissionen.stiftningen prioriteradär en
artikelMaastrichtavtalet trädde i kraft började regel, 171, gällaNär görgenom somen ny

följer domstolens utslag. Hittills finnsmöjligt döma länderna till böter de intedet att om
tvåtillämpningen denna artikel. Ett skäl därtill det fordrasdock ingen erfarenhet är attav av

vilket i praktiken innebär detdomstolen innan bötesbelopp kan utdömas,utslag att tarav
år kraft. har föreslagits artikel 171 skall stärkas,minst innan domen vinner laga Det attsex

så fastställer överträdelse hardomstolen redan i samband med ägtattatt att rumenman
stödjas.skall utdöma böter. intressant tanke börkunna Detta är en som

Medborgarnas till god miljörätt en

ifråga konferensen föra till god miljöEn har aktualiserats inför rättenär ävenattsom en
juridiskfördraget. de förberedande diskussionerna har vissa invändningar blI rests art.av a

området.finns det socialaAndra har hävdat rättigheter detta slag redan Ettatt av a
förslag i artikel 8 kunde lyda:är att texten

därtill."" Varje medborgarehar till miljö och skyldighet bidrarätt attenren en
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miljöområdetAndra viktiga rättigheter relevans för till information ochär rättenav
frågormedverkan i beslutsprocessen. dock inte specifika för miljöområdetDessa ochär tas

idärför inte denna rapport.upp

Substitutionsprincipen
Substitutionsprincipen grundläggande för den svenska kemikaliepolitiken. syftar tillDenär

sådana mindreundvika kemiska produkter kan med farliga produkter.ersättasatt som
femRomfördragets artikel 130r 2 räknas principer skall vägledande förI upp varasom

åtgärder,försiktighetsprincipen, förebyggandegemenskapens miljöpolitik: miljöför-att
vid sektorintegration förorenaren skall betala.störing skall hejdas källan, Däremotattsamt

fått sådantinget substitutionsprincipen. har inte heller allmäntDensägs ännu ettom
förslaginternationellt genomslag de fem uppräknade. Ett föra in principen kanattsom

motståndkomma vid regeringskonferensen.betydandemötaatt
EU-rådet kommissionens femte miljöhandlingsprogramhar dock i resolution omen

frågan. Rådet i resolutionen förordar "vissa farliga ochberört säger att attman processer
kostnadseffektivamed mindre farliga och detämnen ersätts ämnen mestprocesser

sättet."
ocksåSubstitutionsprincipen berördes vid flertal tillfällen under Sveriges medlem-ett

lagstiftningen framfördes från fleraskapsförhandlingar. Betydande skepsis till den svenska
håll. ansåg principen komma i konflikt med den inre marknadens krav.bl kundeMan atta
Några Sverige skulle ändra sin lagstiftning framfördes dock inte.krav att

åtminstonesubstitutionsprincipen kan, delvis, semantisktInvändningarna mot vara av
Från i tillämpningenslag. flera länders sida har den dagliga vägledssagts att avman

farliga och med mindre farliga. kallarprincipen söka Manämnenersättaatt processerav
möjlig framkomliginte substitutionsprincipen i sina lagtextenEndet däremot väg om

frågandärför söka driva undersubstitutionsprincip patrullmöter atttermen vore en
sådanbeteckning. har föreslagits riskbegränsning. Sverige bör verka förEn ärsomannan

vägledande principsubstitutions-/riskbegränsningsprincipen förs in i fördragetatt som en
lämpligt ställe för tillägg artikel 130r 2.för miljöarbetet. Ett ärett

Beslutsfrågor
fattas normalt enligt samarbetsförfarandetBeslut enligt artikel l30s minimiregler det ks

sådanai fattas beslut med kvalificerad majoritet.artikel 1890. Enligt l30s 1
Några undantag finns dock, redan gäller beslut skatter, fysiskDetnämnts. rörsom som

markanvändning, förvaltning viktiga energipolitiskaplanering, samtvattenresurserav
frågor. Sådana beslut fattas med enhällighet efter hörande Europaparlamentet ochav

Rådet fårenligt vidare definiera vilkaekonomiska och sociala kommittén, l30s 2.art
områden. Någrabeslut skall fattas med kvalificerad majoritet dessa beslut enligtsom

denna artikel har dock inte fattats.ännusenare
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kmiljöhandlingsprogram, detanvänds för antagandettredje beslutsprocessEn sav
l89b.medbestämmandeförfarandet artikel

mångamiljöfrågor. framför tilläggsförslag tillpådrivande i Deti regelParlamentet är
med i de slutliga besluten. UrMånga dessa kommermiljöregler.föreslagna avny

fattas medhävda beslut skallall anledningdet därför störstamiljösynvinkel finns attatt
Önskvärt finna metodkundedockparlamentsmedverkan. ärmöjliga att en somman

lång.mycketidag oftabeslutsprocessen, ärsnabbar som
skatteområdet. Nuvarande kravbeslutsfattandetfrågankontrovesiellaDen ärmest

åtgärder ska-for beslutaomintetgjort möjligheterna EU rörenhällighet har att om som
förespråkar ökadi andra sammanhangkoldioxidområdet.tter/avgifter Detta trots att man

pekar behovet harmo-i miljöpolitiken ochekonomiska styrmedelanvändning avav
marknadens funktion.hänvisning till inremedSkattereglerniserade

införtbilavgasregler harockså i samband medsammanhang skall sägasI detta att man
istyrmedel knappast kanekonomiskaanvändandet överens-begränsningar i varasomav

fördragsändring.också på behovetpekarfördraget. Detstämmelse med av en
område miljöskatterl-regeringskonferensen dettainför ärpositionendanskaDen att

rådetföreslår medmajoritet. vidarekvalificerad Manmedskall kunna beslutasavgifter att
det skall gälla.vilka skatterprotokoll skallmajoritet ikvalificerad typerett ange av

intressant förutsättningSverige underi princip stödjasoch börFörslaget attär av ——
regel, ligga iinte, i alla fall inteminimikaraktär. kanDetoch avgifternaskatterna är somav

miljöområdet.skatter/avgifterharmoniseradeintresse skapaSveriges att
fortsattlandsbygdsandel krävernationersmellan olikaskillnadernauppenbaraDe en

besluten,jordbrukspolitiken. Oberoendereforrneringmed tankediskussion av omaven
måstemajoritet allai konsensus eller överenskommission, fattasråd ochinom varaav en

får bland de nordiskaindikatorOECD:s föreslagnalandsbygdsdefinitionen. Med annatom
och landsbygds-landsbygdsarealandelmed Frankriketillsammansländerna storen

lågfår andelNederländernaBelgien ochTyskland,blandbefolkning medan annat en av
ovanståendei enlighet medöstudvidgningsperspektiv det,båda. ärI resonemang,ett

politiken.till den tänktautseendekoppla indikatomsviktigtsärskilt att

4
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Abstract
needquestions about theraisestowards theUnionof the Europeanexpansion eastFurther

agriculturalofTheAgricultural Policy.of the Common structurereformation CAP,for a
countries, withUnionof the Europeandifferent from thatEuropeproduction in Eastern a

agriculturalinvolved inpopulationproportion of thehigherlevel andpricelower a
refor-surrounding thedebateidentified thebescenariospossibleThreeproduction. can

mation of CAP.
pushedpotential problemsthat thewhichalternativefirstThe arestatus meansquo,
radicalalternativesecondarise. Thewith when theydealtandthe futureahead into a

directintroduction ofthecompensations, andandpriceabolishedwithreform support
in1992reform ofdevelop thealternativethirdThenational level.thefrom tosupport

environmentalandrural developmentregionalisation,simplification,competition,ofterms
therealistic, since decreasesthebealternativethirdconsiderations. The mosttoseems

inprobablywouldthatin Europestructural chaos Eastern statusrisk of quooccur a
of regulationsstrictdemandsregionalisation, however,of sethigher degreesituation. A a

Union.competition within theeffectsnegativeavoidlevelUnionthe European to onon
in applyingof freedomdegreeincreasedSwedenscenarioreformprobableA an

longconsiderations,environmentalandrural developmentofwithin the asCAP asareas
production.agriculturaltheinfluencedirecthavedoes not on
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Östutvidgningens
påeffekter

jordbrukspolitiken

Thomas Hagman
och RabinowiczEwa

Inledning
Bakgrund

årFlera produktionsöverskott och växande budget för jordbrukspolitiska interven-av en
tioner efterfråganhar lett till på reformer inom EU. I MacShany-reformen 1992, dären
målet minska de produktionsfrärnjande åtgärderna, de förstaatt togs stegen motvar en
övergång från indirekta stöd till direkta inkomststöd. reform har dock påverkatDenna de
jordbrukspolitiska utgifterna vilket måste fortgå, särskilt med tankegör att processen en
eventuell framtida östutvidgning.

Syfte

96-kommitténEU har uppdragit institut förStatens regionalforskning, SIR, analyseraatt
reformeringen EU:s jordbruks- och regionalstöd östutvidgningsperspektiv medettav ur
särskild hänsyn till konsekvenser direkta inkomststöd för svenskt vidkommande.av

direktiven till stårI expertuppdraget följande läsa:att
"östutvidgningen ställer EU:s regional- jordbrukspolitikoch i särskild fokus. Sedan en

tid tillbaka pågår successiv förändring jordbruksstöden till regionalpolitiska bidrag fören av
särskilt regioner. Med östutvidgningen jordbrukspolitikenkommer behövaattsvaga
reformeras eftersom rådEU knappast har erbjuda dessa länder jordbruksstödatt samma

exempelvis Spanien, Portugal påräknaoch Grekland kunde 1980-talet inför sinasom
medlemskap. Enligt spanska beräkningar skulle bara den s.k. förstagruppen ansökar-av
länder kunna kosta 400-500 miljarder årligenkronor med dagens generösa system.
Reformeringsbehovet har dock inte enbart budgetära måsteorsaker utifrånävenutan ettses
strukturomvandlingsperspektiv. Syftet med studie skulle analysera hur EU:satten vara
jordbruks- påverkasoch regionalstöd östutvidgningen vad slags förändringarsamtav som
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förkonsekvensernauppmärksammassärskiltDärvid börrobust.stödsystemetskulle göra
vidkommande."Sveriges

Östutvidgningen
Inledning

utmaningar. Län-införUnionenställerEU storautvidgningen österuteventuellaDen av
CÖE-ländema nuvarandedefattigareÖsteuropa mycket änärochCentral-iderna

nivåntiondeltillbruttonationalproduktenuppgårcapitaRäknat avmedlemsländerna. enper
faktiskadenunderskattarBNP-jämförelsemaÄven tillhänsyn atti EU. tarmanom

iroll,fortfarandespelarJordbruket stormycketframstårvälståndsnivån stort. engapet som
detIdockländermellanSkillnaderna är stora.sysselsättningen.gällerdetsynnerhet när

svenskadetoch huridagjordbrukspolitikEU:sför hur utkortredogörsavsnittet serförsta
viktigasammanfattartabellerantalavsnittI ettjordbruket berörs. nästa presenteras som

vilkautvidgningsperspektiv ochijordbrukspolitikendiskuterasVidare ettbakgrundsdata.
reformer.framtidafördetta harimplikationer

i dagjordbrukspolitikEU:s av

jordbrukspolitiken ävendentillämpasi EUmedlemskapSveriges gemensammaEfter
jord-avregleringensvenskapåbörjadedeninnebär avDettajordbruket. attsvenskadet

formiinterventionerregelverk därjordbrukspolitiskt avharbrukssektom ettersatts av
dominerande.varithittills harexportstödproduktionsstöd ochprisregleringar,gränsskydd,

jordbruks-så har desamhället,i helasåväljordbruket,inomutvecklingenTrots som
Målen för EU:sdecennier.fyrai gemensammadesammaförblivitmålen snartpolitiska

ordning, iiMålen i39.artikel är storaRom-traktaten, turifastslagnajordbrukspolitik är
drag, att:

produktiviteten,öka
standard,visslantbrukarenförsäkra om en

marknader,stabilisera
. livsmedelsförsörjningen,säkra. priser.rimligakonsumentenförsäkra om. jordbrukspolitiskadevälutförligare hurdiskuterasmålJordbrukspolitiskaavsnittetI

vilkaårs reform,efter 1992 samtutvecklingennuvarandedenmedmålen överensstämmer
framtiden.aktuella ikunnaskulleförändringar varasom

jordbruketsvenskadetberörsmarknadsinterventionerochhandels-EU:sFörutom av
berättigadelantbrukareSveriges att1996Under ärproduktionsstöd.formerockså olikaav

beskrivningdjuparemiljöstöd. Enochstödregionala avdjurbidrag,arealersättning,söka
detaljeratganskadå regelverketutredning ärför dennainomstöddessa ramarnaryms

Jordbruksverk.kontaktaStatensinformationFörmer



CÖE-ländemaBakgrundsfakta om

CÖE-10Jämförelse mellan och EU-15: befolkning, areal, jordbruksareal,Tabell 1
mark, och sysselsättning i jordbruketuppodlad BNP

befolk areal jordbruksareal uppodladmark BNP BNPland syssel-
sattaipc
jord-
bruket

milj milj milj andel milj ha mdr% %tusenpc ecu av
ha ha ha tot.ecu

sys-
sel-
satta

66138,5 31,3 18,6 59 % 14,3 0,37 73,4 1907 3 25,6Polen
0,46 32,5 3 150 392 10,110,3 9,3 6,1 66 % 4,7Ungern

10,3 7.9 4,3 54 3,2 0,31 26,7 2 586 271 5,6Tjeckien %
0,28 643 178 8,45,3 4,9 2,4 49 % 1,5 8,7 1Slovakien

1,9 0,13 9,8 5 018 90 10,72,0 0,9 43 % 0,2Slovenien
58 0,36 151,1 2 277 4 592 22,166,4 55,4 32,3 % 24,0CEFTA

0,41 21,8 961 3 537 35,222,7 23,8 14,7 62 % 9,3Rumän.
694 21,28,5 6,2 55 % 4,0 0,48 9,4 1 110Bulgarien 11,1

0,43 31,2 1001 4 231 32,931,2 34,8 20,9 60 % 13,3Balkan
399 22,46,5 3,5 54 2,3 0.62 2,3 6273,8 %Litauen

0,65 2,2 850 229 18,42,6 6,5 2,5 39 % 1,7Lettland
31 1,0 0,63 1,5 938 89 8,21,6 4,5 1,4 %Estland

19,417,5 7,4 43 5,0 0,63 6,0 757 717Baltikum 7,9 %
CÖE 0,40 188,3 1786 9 540 26,7105,5 107,7 60,6 56 % 42,3

323,4 138,1 43 0,21 5905,1 15972 8 190 5,7EU-15 369,7 % 77,1
CÖE/EU 33% 55% 3% 11% 116%29% 44%

and the CentralandKälla: Commission,1995.Agricultural Situation Prospectsin EastEuropeanEuropean
Commission,DG Bmssels.Egenbearbetning.Countries.European lV,

CÖE-ländemavisar jämförelsen mellan och EU det gäller det generellaTabell 1 när
jordbrukssektom specifikt. östutvidgning medekonomiska läget betydelsen Ensamt av en

oförändrad jordbrukspolitik skulle grund prisstöden innebära pris-CAP storaav
CÖE-10priserna iökningar i de medlemsländerna, kan i tabell Omsenya som man

måstenivå troligtvis bli överskottskulle höjas till EU:s skulle resultatet avsättasstora som
på världsmarknadsprisnivå.världsmarknaden till
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CÖEfläsk fjäderfä i och underTabell 2 Priser majs, mjölk, och EU 1994nöt,vete,

mjölk fläsk fjäderfämajsland nötvete
%% % % % % %% ecu ecu ecu ecuecu ecu

/ton värld /ton EU /ton EU /ton EU /ton EU/ton EU värld EU
103 33 124 40 132 103 118 88Polen 98 73 104

126 98 10480 72 52 97 220 70 163 52 77Ungern 75 56
172 54 185 59 120 94 91 6888 66 94 100 72 135Tjeckien

158 88 9993 126 164 52 50 171 7484 63 89 67Slovakien
292 92 251 80 171 134 109 81131 186 123 89 166Slovenien 175

54 101 179 5781 60 86 75Rumänien
5936 75 24 68 53 4451 96 114Bulgarien 54 40 57 71

68 22 104 8166 2160 45 64Litauen
83 56 18 98 7726121 90 129Lettland

36 12 55 4383 2675 56 80Estland
313 128 134138 186 316EG 134 143

5494 70 74Världen

områden.uteblivenodling majsi subpolärauppgiftersaknas avpga.
the Centraland EastEuropeanAgricultural andCommission,1995. Situation ProspectsinKälla: European

DG IV, Brussels.Commission,Countries.European

ökas inteframtida utvecklingVärldsmarknadsprisernasvisa i avsnittetSom skall
exponsubventionerdeprisstödenpåfrestningarna budgeten endast ävenutan avgenom

CÖE-prisnivåema iså lågt nuvarandedå världsmarknadspriset det Dekrävs är somsom
vid östutvidgning och vidalltså viktiga hänsyn tillvisas tabellenländema i är att ta ensom

jämförelser mellanytterligarejordbrukspolitiken. Fördenreform gemensammaen av
CÖE-IO situationen Appendix.gäller den ekonomiskaEU-15 detoch när se

och utvidgningenordbrukspolitikenJ

CÖE vidskulle tillämpasföreslagit oförändrad CAPfullt allvarIngen har att enen
dessutom avkastatintressant och harutvidgning. Alternativet dockeventuell är en om-

fattande debatt.
finns givetvis inte tillgänglig.utvidgningenuppskattning effekternafullständigEn avav

konsek-Svårighetema de sammanlagdauppskattai det ogörlig.Uppgiften är närmaste att
diskussioner ochvållade bekantför svensk delEU-medlemskapet storasomvenserna av

anslutningen.prislapp den svenskaekonomkåren lite tillvägrade sättaatt enmans
Östeuropa med hänsyn till alladet gällerbetydligt kompliceratProblemet närär mera

transforma-produktionsstrukturerinte med säkerhet vilkatransformationsproblem. Vi vet
långsiktigadärmed hur deneffektiva de blir ochtionsprocesssen leder till, hur stor

hållas minnet de olikabör iproduktionspotentialen blir. omständigheter närDessa upp-
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budgeteffekten,skattningar effekterna, främst koncentrerar sig analyseras. Dessasomav
får betraktas eller mindre väl underbygda gissningar. Dessutom finns uppenbarsom mer en

skattningar beroende inställningen till den eventuella utvidgningen.risk för "bias" ien
Uppskattningama varierar betydligt mellan olika källor. "Rekordet" innehas Baldwin.av

i sin bygger modell utvecklad och flitigt användEnligt hans bedömning, tursom en av
anslutningen fyratvå australiska ekonomer Anderson och Tyers, 1994, skulle deav

Tjeckien, Slovakien innebära ökad belastningVisegradländema Polen, och Ungern en
ECU.2 med belastningen via strukturfonder,budget med 35 miljarder TillsammansEU:s

från dåvarandeockså, skulle anslutningen kräva bugdetförstärkninghögt skattad den en
måstenågot naturligtvis bedömas otänkbart.med 65tolv medlemmarna procent, som som

dröjaförvånande Baldwin slutsatsen anslutningen skulledrogDet knappastär attatt
år.ytterligare 20

ifrågasätta bedömningar. Startvärdet i kalkylemafinns skäl BaldwinsDet utgörsatt av
Påbetydligt sedan dess. den for basenproduktionen 1990. Produktionen har fallit stora

restriktionerutbudselasticiteter. Studien beaktar inte desedan relativt högaapplicerades
för expansion den subventioneradeGAH-överenskommelsen lägger i vägen en avsom

inteså kraftig produktionsökning. har vidareskulle bli följden Manexporten avsom
till regionertransfereringar inom for strukturfondema och stödbeaktat att svagaramen

deinte troligtmedfinansiering med i regel 50 DetLFA kräver är attprocent.m.m.
CÖE-medlemmama framför möjligheter allaskulle ha intresse och allttilltänkta att ta emot

anspråk på.skulletransfereringar de teoretiskt kunna görasom
betydligt uppskattning.EU-kommissionens analyser kommer fram till modestareenegna

föregående skullei i avsnitttio östeuropeiska länder tabellernaAnslutning sammaav som
sina analyserkostnad 10-15 miljarder. Kommissionen byggerresultera i enen

ocksåflertal andra beräkningar finnsblandning objektiva och subjektiva metoder. Ettav
långt i detalj diskutera dessa här, Rabinowicz förtillgängliga. skulle leda förDet att ense

analys.: lågaspridning föreligger och de skattningarnaresultatenEn ävennärmare stor av
kostnad.pekar betydandeen

påpeka tillämpning oreforrneraddessutom det inte alls säkertMan bör äratt att en av
i sammanhangettill fördel för de östeuropeiska länderna. problemCAP skulle Ett stortvara

Östeuropas komparativa fördelarmatpriser skulle bli följden. Eftersomde högaär som
låga sådan utveckling för-låga förutsätter matpriser skulle starktligger i löner som en

konkurrenskraften för östeuropeiska industrier och hämma den framtida tillväxten.sämra

gårFrågan så implementera ikomplicerad reglering CAP överhuvudär taget attom en som
Östeuropa. exempelvisfinansierar kostnader för nationell administrationCAP inte av
regleringar interventionssystemet. Kostnader för dessa inte försumbara. Detoch störstaär

i sammanhanget Polen under mycket optimistiska antagandenproblemet är ävensom
kommer ha miljoner bönder vid sekelskiftet.1,7

2 1994.Baldwin,
3Rabinowicz,E., 1995.
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reformerImplikationer för alternativa

troligti tidigare avsnitten pekar det knappast CAP kommerAnalysen de äratt att att
Östeuropas Såledesjordbruk. innebär utvidgningen behovtillämpaskunna ett att

påverkas flera andra faktorer.politiken. Samtidigt CAP GATT-överens-refonnera av
Ävenjordbruk sikt kommer öka.innebär konkurrenstrycket EU:skommelsen mot attatt

till liten andelden starka koncentrationen produktioneninterna faktorer, i synnerhet av en
reformer harfortsatta reformer Nya dessutomproducentema, pekar är vänta.attattav

äri det ogörligt och knappast hellerEU-kommissionen, nedan. Detaviserats närmasteseav
Våröstutvidgningens effekter framtida reformer CAP.försöka isolerameningsfullt att av

föreligger,beskrivning reformförslag 2därför deanalys inriktar sig 1 enav somen
troligtvis spelanågra i förslagen kommerdiskussion principiella drag störreatt ensomav

nämligen direkta stöd.i framtida reformpolitiken,roll den

Påverkande tänkbara reformförslagochfaktorer

Inledning
jord-möjligheterna tilldär behovet ochförklarande bakgrund,kapitel medEtt enav

genomgångför kapitel, där ochgrunden dettareform behandlas, har lagtbmkspolitisk en
avsnittKapitlet inleds medpågående reformdiskussionendenanalys görs. ett omav

de nuvarandebudgetdiskussionen beroendevikt ivärldsmarknadsprisema är storsom av
blikomplicerat det skulledyrt ochexportinterventionema. Hurjordbrukspolitiska att ut-

minst utsikterna förfaktorer, intepåverkas mängdvidga EU österut externa avenav
Östeuropa skulle onekligenAnslutningenjordbruksproduktema.världshandeln med un-av

började stiga.världsmarknadenjordbruksprisemaderlättas om
kommerfor östutvidgningen. Avtaletoch betydelsenGATI-avtaletVidare redogörs för

möjligheteröstländemasutvecklingen CAPpåverka såväl den framtida attatt av som
medlemmar i GATT eller rättarejordbrukspolitik eftersom dessabedriva ärnumeraegen

redovisningförändring CAP läggsforefterföljare WTO. Grundendesssagt genom enen av
reformförslag och vilkaaktuellaföljsprinciper för refonn. DenOECD:s avenav

målen skulle medföra.jordbrukspolitiska dessanuvarandepotentiella förändringar deav

utvecklingframtidaVärldsmarknadsprisemas
hundraårigt perspektiv ned-utveckling i ärlivsmedelsprisemasSer änett enmerman

återspeglas i kraftigaklartde världskrigen,gående Krig, i synnerhettrend tydlig. stora
krigen tenderar dock prisernaEftersådana majs ochprisstegringar produkter vete.som

Koreakrigets slut, harbestämt efterefterkrigstiden, ellerfortsätta sjunka. Under närmareatt
prishöjningar underperiodför kortkontinuerligt, med undantagpriserna sjunkit ett aven

såsomomständigheter Sovjetssamverkandeflertal70-talet. resultatDessa ettett avvar
oljeproducerande u-länder,efterfågeökning nyrika,ändrade importpolitik, stark samtav
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Afrika åtföljande anspråk livsmedelsbistånd.missväxt i med Under 80-talet 1979/81-
sådanapriserna sjunkit Enligt FAO har priserna nyckelprodukter1990/92 har ännu mer.

industriproduktemafimajs och ris sjunkit med 35-48 relation tillvete, procentsom
förutsägelser gjortsSamtidigt har upprepade den kombinerade effektenattom av en

befolkning tilltagande miljöförstöring kommer leda tillsnabbt ökande och att etten
åtminstoneför världens livsmedelsförsörjning eller till starkt stigandesammanbrott

tidigare har kommit skam, exempelvisvärldsmarknadspriser. deAtt närprognoserna
förutskickade miljard människor kommer svälta ihjäl under 70-bröderna Padock att atten

tidigare inteinte gjorts. Erlich, förutsägelser har besannats, hartalet, hindrar P.att varsnya
frånlåtit sig avskräckas. ständig pessimistiska kommerheller inte En ström av prognoser

årsrapportema. fulltInstitute Den nyligen publicerade boken "HusetWorld Watch genom
Kanes Kinas framtida import livsmedel intresseförfattad och seL.Brown ägnar stortavav

också publicerats antal bedömningar och analyser framtidanedan. Nyligen har det ett av
internationelltlivsmedelsförsörjning i världen FAO, Världsbanken IFPRI ettsamtav

sammanfattning kritiskt granskningforskningsinstitut i Washington. En svensk ochbaserat
Lindahl långtTidsperspektivet i dessa studier tämligenstudierna Khalili och ärav ges av

slåår motiverat eftersom de negativa miljöeffekterna hävdasvilket kan15-25 vara— -
studierna.sikt. Explicita prisprognoser endastmed fullt kraft först längre görs avav en

enligt studie sjunka mellan 8 ochfläsk, och ris förväntas dennaPriserna nötkött, vete att
årprishöjning. uppgiftermjölken däremot Alla 2020.30 För väntasprocent. en avser

för antaganden framtida avkastningsökningar.givetvis känsligaPrisprognosema är om
hittillsvarandepresenterades förlänger i debasscenarioDet stort settsom ovan

efterfrågebalanser förövriga studierna utbuds- ochavkastningstrendema. De attpresenterar
efterfrågan kunna tillfredsställas,jordbruksprodukter. Eftersom kommerantal viktiga attett

ökar, tyder resultaten, indirekt,capita-konsumtionen dessutomoch än attomper
stiga. och jämför ovanvärldsmarknadsprisema inte kan förväntas L. Brown Kane är

förutspår långsammare ökningpessimistisk och betydligtdäremot betydligt avmera en
lågaspannmålsproduktionen. Förklaringen ligger i uppseendeväckande antaganden deom

produktivitetsökningama.framtida
påstående svårtdet mycket bedöma världensi det trivialtDet närmaste ärär att attett

på lång perspektivet kommerlivsmedelsförsörjning, i synnerhet sikt. I det längreframtida
svårigheterna framtidafrån miljöförstöring och bedöma denosäkerhetema hotet attom

På sikt Kinas framtida importbehovproduktivitetsutvecklingen. kortare det och OSS:sär
låga kon-svåra Kinas snabba ekonomiska tillväxt relativtbedöma.är samtattsom

sumtionsnivåer sammanhängande höga inkomstkänslighetmjölk, kött medmm avav
foder tillefterfrågan förhoppningar framtida import livsmedel, inte minstväcker om en av

blilandets skulle effekterna världsmarknaden kunnahusdjur. Med tanke storlek
emellertid gjorts sedan minst decenniumDylika analyser och har ettprognoserenorma.

spannmål.Kina fortfarande Dettillbaka ha besannats. är nettoexportörutan att av somen

‘ FAO, 1993.
5 1994.Brown.L. Kane,
° 1995.Khalili Lindahl,
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kinesisk import effekterna världsmarknadsprisema blitalar massiv skulleär attmot en
perspektiv. Effekterna relativa liten-förödande kinesiskt beror världsmarknadenssett ur

förhållandevärldsproduktionen i till Kinas konsumtionsbehov.het tio Deprocent av
ocksågivetvis faktum, vilket bekräftaskinesiska politikerna medvetna detta denär om av

produktionenhittillsvarande politikutveckling med subventionering brister harnärav
uppenbarats.

långsiktiga nedåtgåendeSammanfattningsvis kan det konstateras den pristrendenatt
spannmålsprognosematroligtvis kommer fortsätta, har utvecklats bättre underävenatt om

åren. Således hjälp fråntvå kan knappast hoppas världs-de extrasenaste man en
ifall östeuropeiskagäller överskott kan uppkomma demarknaden detnär att avyttra som

länderna efter medlemskapet skulle förvandlas till nettoexportörer.

GATT-avtalet

GATT-åtaganden de östeuropeiska länderna har gjort lämnar för ökat stöd tillutrymmesom
nivåerinflationen ligga relativtde inhemska producentema. Om fortsätter högaatt

också små påLänderna möjligheter subventionera sig framurholkas stöden. har att expon-
långtgåendemycket för framtida EU-utvidgning.marknaden. har konsekvenserDetta en

måstebli till följd de höga EU-prisema denSkulle dessa länder nettoexportörer av
påantingenresulterande ackommoderas de nuvarande medlemmarna, denexporten av

subventioneradeinterna marknaden eller bekostnad EU:s Det ärexport.av egen
åtaganden frånutvidgade kommer kunna avvikanämligen knappast troligt EU:s attatt

ingåendeåtaganden Samtidigt kommer den kommande WTO-för de parterna.summan av
gårsannolikhet innebära vidare med liberalisera jord-rundan med all att attatt man

således fåkommer problem bli med överskott.brukshandel. EU att att av egna
frånföremål for GATT-regler redan tillHandel med jordbruksprodukter startenvar -

iskillnad från handel med tjänster, började regleras först och med den ksenastesom s
så såför jordbruksprodukter dock otydligt, ellerUruguay-rundan. Regelverket var om man

några restriktioner medlems-vill släpphänt, det i praktiken inte utövade helstatt som
ländernas möjligheter utforma jordbrukspolitik.att en egen

huvudornråden:inom jordbruket koncentrerades marknads-Förhandlingarna tre
ofta itillträde, exportkonkurrens internt stöd. Utfallet förhandlingarnasamt presenterasav

områden.anslutning till dessa
gårmarknadstillträdet tariffiering, dvs omvandling deNär det gäller avtalet ut en av

tidigare icke-tarifñära handelshindren till bundna tullar, dessutom sänks medanvända som
från36 räknat basperioden 1986-88. Neddragningen emellertid enkeltutgörprocent ett

tullinjer vilket naturligt, medelvärdegenomsnitt olika och inte, däröver ettvaror vore
får mindrehandelsvolymen avvänds vikt. tullar dock sänkas 15Inga än procent.som

innehåller ocksåAvtalet säkerhetsklausuler i form tilläggstullar importen skulle ökaomav
för kraftigt priserna falla för kvantitativa sidaneller skulle mycket. Den överens-av
kommelsen innebär marknadstillträde omfattande den inhemska kon-ett tre procent av
sumtionen. periodensVid slut skall tillträdet öka till fem procent.
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måste enligt avtalet sänkas med 36 i värdetermer och 21Exportsubventionema procent
från inte subventionerades underi volym räknat basen 1986-90. Produkterprocent som

åtaganden får i fortsättningen inte subven-för vilka inga gjordes dockbasperioden och
tioneras.

Åtaganden neddragning medför det interna stödet innebär 20 Dennaprocent.en
stödmått kallat AMStillämpas alla produkter tillsammans enligt Aggre-ett aggregerat

Åtgärder såvälboxen", dvs generelltof tillhörande den k "grönaMeasure Support.gate s
Tillicke-produktionsbundet stöd avlänkat stöd har uteslutits.stöd vissa formersom av

USA-EU-kompromissen i Blair räknas arealbidrag och deficiencyföljd House ävenav
kategori.till dennapayments

får anstå tills hela har avslutatsdefinitiva utvärderingen GATT-avtaletDen processenav
Ånågra år. antal fundamentalahunnit verka sidan kan pekaoch avtalet ettmanena

Från kommer jord-förändringar. i praktiken ha varit helt oregleradeinstitutionella att
föremål för lagligtjordbrukspolitiken hädanefter blibrukshandel och den inhemska att

delar detsåväl exportsubventionema, importskyddet ochbindande regler för stora av
framåt. Skillnadeninterna skulle kunna hävdastödet. Detta utgör enormt stort stegettman

bestå det gällerjordbruksproduktema och industrivaroma kommermellan näratt export-
tillåtas i mindreför jordbrukets del,eftersom detta fortfarande kommerstödet änatt om

behandlaspåpeka tidigare osubventionerade produkterutsträckning. bör dockMan att som
konsekvenser för östländema.industriprodukter. har betydandeDetta

blir resultatå till liberalisering jordbrukshandelandra sidan denSer ettsom avavman
måttliga. påpeka GATT-runda, ellermycket kan dockrundan effekterna Man nästaär att

kunnabörjar vid sekelskiftet, kommerbeteckningen WTO-runda,med den attsomnya
regelsidan redan gjorda.handelsliberaliseringar eftersom förbättringarhandla ärstoraom

investering förnuvarande överenskommelsenperspektivet kan denI det ses som en
framtiden.

jordbrukspolitiken, CAP,ovanstående presentationen antyder denDen att gemensamma
påfrestningar behovet uppfylla GATT-för alltförinte kommer utsättas attstoraatt av

främståtaganden. spårlöst dock inte överenskommelsen DetHelt kommer äratt passera.
sig gällande.effekterna GATT kommerexportsidan göraattsom av

föregående GATT-avtalet denframgår avsnittet basen fördetSom det utgörs avav
principvid slutet 80-talet. Samma kundepolitik fördes under referensperioden, dvs avsom

varitundantag inte harösteuropeiska länderna, med vissadock inte tillämpas de som
frånrelationstal detföga meningsfullt använda sigmedlemmar. detDessutom att avvar

för åtaganden. Följaktligen harländerna har lämnat referenssystem nyasom nyss som
åtaganden tidigare fördafått utforma sina hänsyn till denösteuropeiska länder utanv

politiken.

reformerOECD-principer för

sådanuppfattning börjordbrukspolitisk reform kräver hurEn av enen gemensam
jordbrukspolitisk reform krävergenomföras enligt vilka principer. OECD hävdaroch att en



marknadsstömingaroch reduktionreduktion det totala stödet till jordbruket avenen av
betydelse marknadensinterventioner, vilket skall leda till ökadberoende politiska avenav

signalerj dessadirektstöd i samband medsammanfattning olikaEn kort typerav av
utförligare i detdirektstöd, redovisasföljer nedan. Definitionenrefonnprinciper av som

stödet direkt förverklighet nedan,avsnittet i kapitlet Direktstöd ochandra i teori är att ges
i form prisstöd.inte falletproduktionen ochsjälva är tnu som ex avav varor som

någon engångsbetalningarinnebär formbudgetnedskäming med hjälp direktstödEn avav
politisk reform. Näreventuella kostnader förlantbrukarna förersätter ensom

Stödjordbrukspolitiska budgeten.de längre i denutbetalningarna väl gjordaär är posten
minska de totalaförmodligen intenågon form motprestation kommerkopplat till attav

åtgärdsprogram inom den totala EU-mellan olikaendast omfördelakostnaderna, utan
budgeten.

jordbrukspolitiken kani den nuvarandemarknadsstörande elementenminskning deEn av
Då svårigheten medderas tekniska utförande.åstadkommas med direktstöd beroende att

stödendast direktareaktioner uppenbara, slutsatsenberörda aktörernasförutsäga de är är att
prisstöd och handelshinder.indirekta stödmindre marknadsstörande änär typenav

refonnförslagreforrntankar ochAktuella

ijordbrukspolitik CAPinför framtida reformering EU:sFörberedelsema ettaven
institu-år Inställningen hos desedan tillbaka.östudvidgningsperspektiv inleddaär ett par

allt vilketpåverkar beslutsutfallet klarnaravgörandetioner inom EU sättett mer,som
inledningutredning. naturligbör beaktas i denna Enskriftligt material rörande dettagör att

från Parisseminarium ifrågor ställs i första utkastavsnitt detill detta är ettetttre omsom
jordbrukspolitikenzaeuropeiskaden

världsmarknadsyftar tilljordbrukspolitikVad meningenmed erövraär att varssom enen
ändå underkastarsigregler inteman

jordbrukssektominte möjliggör förmed jordbrukspolitikVad meningen attär somen
miljönlandsbygdens ochbevaraförvalta resurser

till lösningen syssel-jordbrukspolitik inte medverkarVad meningenmedär avsomen
sättningsproblematikeninom EU

Även frågor bidrag till den jordbruks-endast litetdetta utkast och dessa utgör ettom
återkommande i reformdiskussionen,fångar viktiga punkter ständigtpolitiska debatten, de

landsbygdsutveckling miljö-ochsåsom; konkurrens jordbruksproduktmarknaden,ökad
hänsyn.

de faktiska och defrågan konflikt existerar mellanförsta belyser denDen som
marknadenefterfrågade interventioner den inhemskaeffekterna CAP. Genom kraftigaav

jordbruksproducerandepåverkas negativt deinte bara den interna budgeten ävenutan
mål står i tillingår i internationella organisationeroftastkonkurrenterna, motsatsvarssom

7OECD,1994b, 11.47.
1995.Hervieu,B..
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målglobalauppfyllaför kunnaförändrasjordbrukspolitik börEU:sCAP. attinomreglerna
förbättradvärlden,ekonomi i tredjeförbättradhandelsrelationer,förbättradesåsom

livsmedelsförsörjning osv.
förgrundenhar lagtfaktorertvå antalfrågairiktiga nämnsintuitivtdet ettFörutom som

går finna inomför dessagrundteoretiskställas. Enbehöver attöverhuvudtagetdenatt
ochpolitiskasociala,ekonomiska,fysiska,mellanuppdelninglokaliseringsteorin, där en
tilllokaliseringsfaktorema hareller fleraförändringEnfaktorerpersonliga görs. avenav

lokaliseringsfaktorerfleraNärförändras.jordbrukssektominomstrukturenföljd att
särskiltjordbruksproduktion äruppstår regioner därtidsperiodundersamverkar samma

konsumtion.ochutrustninghumankapital,infrastruktur,på grundexempeltillgynnad, av
regioner. Envissautarmningochmiljöförstöringcentralisering,iresulterarDetta av
skulle kunnareformerjordbrukspolitiskamed hjälpincitamentsstrukturenförändring avav

effekti-ökadecentralisering. Denökadutvecklingvändakanskeförhindra och moten
vilketinom sektorn görsysselsattaantaletminskatharjordbruksproduktionenviseringen av

sammanhang.politisktirelevant störrefråga kan etttreatt vara
miljöhänsynlandsbygdsutveckling ochÖkad jordbruksproduktmarknaden,konkurrens

jordbruks-rörandeFischlerfrån Franzmeddelandeipunkter nämnsäven ettär som
associeradetill EUi destrukturjordbrukssektomsgenomgångstrategier. Efter aven

sammandrag:iföljandekonstaterasländernaösteuropeiska

behövs,jordbrukarnainkomststödtill utanpriser och snarareenhögainte somDet är
produktionskapa-variationochmoderniseringomstrukturering,förmålinriktad hjälp av

behovdetfinnsUtöverdettasektorer.efterföljande ettsåväl ijordbruket,inomciteten som
landsbygden.infrastrukturenförbättringavav

existeranderedanrad internafinns detEUutvidgningpotentiell österutFörutom enaven
med-reform. Ijordbrukspolitisknågot slagsbehovetökarproblem,väntadeeller avsom

jordbruks-situationen inominternadenföljandefrån Fischler konstaterasdelandet om
sammandrag:isektom

ökar igen. Förproduktionentroligtdetårs börjarreform är att1992effekterna avtaNär av
kon-måste denfrämjaoch externabudgetökningeventuell exportenbegränsaatt en
ochbåde beroendealltså eftersträvansvärt.handelsliberaliseringökas; ärkurrenskraften

syftemedvidtasåtgärderbörStrukturförändrandeGAH-avtalet.oberoende det senasteav
till miljön.hänsynstagandefrämjalandsbygdenutvecklingenstödja samtatt

1988redanmiljöhänsynregionalisering ochförenkling, togs genomförstaDe motstegen
från denutvecklinginleddesstrukturfondemaMedstrukturfondema.införandet enav

reformeringfortsattlandsbygdsutvecklingspolitik. Entillstrukturpolitikensektoriella en
punkter:följandetillhänsynFischler,enligtkräver,utveckling CAP tasattoch av

östutvidgningen°
marknadstrenderlångsiktiga°

WTO-rundanästa°
miljön°

9 1995.Fischler,F.,
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förhållandensociala°
landsbygdsutveckling
I meddelandet redogörs det för möjliga alternativ till hur framtida reform kantre en

struktureras och genomföras. förstaDet alternativet vilket innebärär destatus attquø,
potentiella problemen skjuts framtiden och löses efterhand de aktualiseras. Ett andrasom
alternativ radikal reform där slopar prisstöd,är slopar kompensationer gradvis ochen man
inför direkta stöd nationell basis. Det tredje alternativet utveckla 1992 årsär reformatt
med frågoravseende konkurrens, förenkling, regionalisering, lands-som
bygdsutveckling och miljöhänsyn.

Mot bakgrund vad hittills redovisats blir antagandet det fortsatta reformarbetetattav som
i huvudsak kommer följa det tredje alternativet. En diversiñering och regionalisering, detatt
vill ökat inflytande den regionala nivån,säga jordbrukspolitiken minskar riskernaett av

Östeuropa,för strukturellt kaos i förmodligen hade blivit resultat tillämpandeett ettsom av
nuvarande regelverk. uppnåsDetta kan skapandet jordbrukspolitisktettav genom av

inomramverk, vilket medlemsnationema måste hålla sig. För de östeuropeiska delstaternas
innebär det tredje alternativet stödpengarna riktas strukturella istället föratt mot
marknadspåverkande åtgärder. Troligtvis löser diversiñeringen och regionaliseringen
östutvidgningsproblemet, vilket innebär det jordbrukspolitiska regelverkets kommeratt ram

bestå ökad konkurrens, landsbygdsutveckling och miljöhänsyn, med den totalaatt av
budgeten begränsning. Strävan ökad konkurrens, villdet fortsattsägamotsom en en

frånutveckling indirekta stöd till direkta, kommer troligtvis stöd föratt styra motpengarna
landsbygdsutveckling miljöåtgärder.och

ÅströmParallellt med de europeiska utredningarna har Sture i till den svenskarapporten
Åströmreformer.regeringen sin möjliga de nuvarande jordbruks-gett attsyn anser

målenpolitiska behållaskan under förutsättning de kompletteras med övergripandeatt ett
mål rörande miljöhänsyn. I drag följer utredningens reformförslag de tidigare redo-stora
visade föreslå återståendegradvis eliminering prisstöd, avlänkningattgenom en av av

fråndirektstöden produktionen, avskaffande gradvis rådandeexportstöd, avskaffandeav av
utbudsbegränsningar, utbyggnad satsningen landsbygdsutveckling och införandeav av
ersättning för produktion kollektivaav varor.

Vad skiljer förslagen i denna utredning från förslagen i den övriga debatten ärsom
antagandet reform skulle kunna genomföras sektorsvis. finnsDet dock anledningatt atten
betrakta detta antagande med viss tveksamhet, bland utifrån den heterogenitetannat som
präglar beslutsfattarna och de nationer de Heterogeniteten bland aktörernarepresenterar.

Åströmsdiskuteras, i utredning i samband med problemet fatta reform-att gemensamt ett
beslut, beröra den praktiska beslutsprocessen. Vid partiell måstereform aktö-utan att en

bindas vid viss beslutssekvens given period, då nationernas sektoriellaöverrerna en en
intressen klart skiljer åt.sig enskilda uppnåttNär den nationen har den reformnivå som
upplevs optimal finns någradet längre incitament hålla sig till den beslutssekvensattsom

Åström,‘° s., 1995.
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tidsperiod, destolängrebeslutsled ochflerfrån början kom Juöverens om.som man
uppnås.refonnförslaget kommerintentionerna iursprungligadet deosannolikare blir attatt

målordbrukspolitiskaJ

målen detnuvaranderedogjorde för de närdagjordbrukspolitik iavsnittet EU:sI av
framtvingarförutsättningarFörändringarjordbrukspolitik.EU:sgäller yttre nyasomav
målstruktur.förnyad Detinnebära behovborde dockverktygjordbrukspolitiska ett enav

målen,jordbrukspolitiskasjälvändamål förändra denågot utanpåpekas det intebör är attatt
nuvarandegäller defunktion. detfyller sin Närlängredeendastdetta skall göras om

till deanledningarnadessa, ärdetmålen med CAP kan aggregat,ettattantas en avsom
debatten.jordbrukspolitiskai denrefererasstrukturproblemmiljö- och som

samtliga EU-förseutifrån önskanmåsteproduktivitetenMålet öka attomatt enses
kvarstårönskanomständigheter. Dennainternationellamedmedborgare oavsettmat,

bör,Produktivitetenmiljökrav.också till EU:skopplasmåste i framtidentroligtvis, men
då regionenförhållanden, det ärtill regionala ärkopplastill miljökrav,förutom som

kretsloppssammanhang.intressant ettur
på förslagenmed tankekommer,viss standardlantbrukarenMålet försäkraatt enom

Utvecklingenbetydelsefullt.fortsättningenilandsbygdsutveckling,rörande även att avvara
bofastekonomisk möjlighetexisterardettätbefolkade regioner kräver attmindre varaatt en

kollektivaproduktionförfå ersättninglantbrukarenmöjlighet förutökaddär. En varoratt av
mål.med dettavälmiljövaroroch stämmer

nivån medi ochpå den centralaåtminstonemarknader börstabiliseraMålet tonasatt ner,
utvidgningochregionaliseringMed ökadstöd.från prisstöd till direktaÖvergången av

betydelse.lantbrukarinkomststabil ärinkomststöd detdirekta är som aven
slopa,omöjligtpolitisktförmodligenlivsmedelsförsörjningen attMålet säkra är menatt

medi enlighetLivsmedelsförsörjningen bör,intresse.anpassningregionalhäräven är aven
lokaliseradproduktiongrunda sigstödinsatser,aktivt medintereformförslag,nuvarande

varurörlighetenfriautifrån förutsättningar. Denregion desspå varjevissa regionertill utan
regionaliseringen.diskuteradetill denkomplementinom EU utgör ett

vidare-uppnås enklastpriserrimligaMålet försäkra konsumenten genom enatt om
rimliga priserbehandlas WTO. Förutomfrihandelstankardeutveckling avavsomav

produktkvalitet.med godlivsmedelförsörjningsäkerfrämjas konsumenten avav

verklighetochi teoriDirektstöd

Inledning
vidare-delar,tillreformdiskussionen berör,jordbrukspolitiskapågåendeDen stora en

behandlar ekono-kapitelvarför dettainkomststöd,tillämpningen direktautveckling avav
definieras förstförenkla begreppsapparatentill dessa. Föranknytningmisk teori med att
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olika former direkta inkomststöd innan politiska och ekonomiska alternativ behandlas.av
Vidare redovisas möjliga reaktioner från lantbrukarna denna stöd.typ av

Definition begreppav

En fortsatt utveckling och refonnering den europeiska jordbrukspolitiken, från prisstödav
till direkta inkomststöd, kräver klar definition begrepp använda i detta sammanhang.en av
Klara definitioner förutsättning, språkligt såvälär ekonomiskt, för målen för deen attsom
tänkta reformema uppnås.skall kunna Beskrivningen de i de följande avsnitten användaav

bygger definitioner återfinns i nyligen utkomnatermema, verk rörande direktasom
reformer.inkomststöd i samband med jordbrukspolitiska

införandeEtt direkta inkomststöd syftar till skilja de politiska stödåtgärdema förattav
jordbruket från marknaden för både insats- och färdigvaror. De jordbrukspolitiska målen
skall alltså i möjliga mån uppnåsstörsta med icke-marknadspåverkande medel. I enlighet
med detta finns det dels rent direkt inkomststöd och någradels "mindreett mark-
nadsstörande" direkta inkomststöd.

Det direkta"rena" inkomststödet karaktäriseras utbetalningen inte förknippadärattav
med tidigare, nuvarande eller framtida nivåer några faktorer knutna till produktionen.
Erhållandet "rent" inkomststöd får inte heller någrakopplat till prestationskrav,ettav vara
varken gällande den nuvarande eller den framtida situationen. formDenna stöd är attav
betrakta idealt för de teoretiska reformsträvanden finns inom EU, praktisktärsom som men
svår genomföra.att

Bland de "mindre marknadsstörande direkta inkomststöden återfinns stöd förtex
efterfrågade såsom"varor" landskap,öppna alléer efterfrågadeVarorstenmurar, osv. av
samhället brukar benämnas kollektiva och oftast positivaär effekterexternavaror av

produktion. för jordbrukssektomDe relevanta kollektiva alltså beroendeärannan varorna
lantbruksproduktion, varför det nödvändigt lantbrukarnaär förersätta produktionenattav
dessa." Om lantbruksproduktionen erhållsupphör helt vilt landskapav typen av som

frånskiljer sig det kulturlandskapöppna samhället värdera högt. Det tänkbartärantassom
stöd kan till produktionsminskande åtgärder och till vissaatt insatsvaror. Med detges

"mindre marknadsstörande" direkta inkomststödet kan utbetalningar kopplas till produk-
tionskrav så länge det övergripande målet frikoppling från marknadenär försom en
konventionella jordbruksprodukter.

Cross compliance, eller svenska korsvis uppfyllelse, det begrepp beskriverär som
det prestationskrav kan kopplas till utbetalning direkta stöd. Genom ställasom atten av
olika former krav producentema kan med direktstöd, transfererautöverav attman
inkomster, erhålla exempelvis miljötjänster. Användande compliance kräver dockav cross

klar formulering vad eftersträvar med de direkta stöden.en av man

Kjeldahl,R., 1995, 17.31.0501, 1994a, pp.9—l0.pp.
Z Russel,N. P., 1992.
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Noel Russel effektivitetenI artikel rörande landsbygdsbevarande utbuds-ochen av av
åtgärder,kontrollerande hävdas del regleringarna efter CAP-reformen 1992 äratt atten av

compliance.betrakta Avsikten med denna reform kontrolleratyp attsom en av varcross
inkomstbortfalletutbudet och kompensera med hjälp direkta stöd kopplades tillav som

de indirekt miljöfrämjandekrav, trädeskravet. Förutom stöd infördes med dentex som
miljöåtgärderjordbrukspolitiska reformen 1992 stöds direkt särskilda miljöstöd.nu genom

således mål målfinns i praktiken för jordbrukspolitiken ochDet en grupp av en grupp av
bådaför målenmiljöpolitiken. Russel samordning de skulle öka denattmenar en av

ekonomiska effektiviteten, både uppnåtekniska och den det vill kan produk-säga man
tionsnedskämingar och miljöförbättringar landsbygdsutveckling till kostnad.lägreen

till den svenska regeringen rörande möjliga jordbrukspolitiska reformer,I rapporten
Åström motsatsen." ÅströmSture för beskriver den svenska situationen därargumenterar

mål målkonfliktermiljö- jordbrukspolitiken haft skilda och medel. de uppenbaraoch Trots
existerar i där stöd för produktion samtidigt läggerett systemsom man ger som man

Åström effekterna uppnåmiljöavgifter, hävdar miljön har varit goda. försökaAttatt
många mål försvåramed medel skulle enligt utredningen avveckling stödenett en av

svårt fårsamtidigt det för producentema uppfatta vad de betalt för.är attsom
finns del tillägg till diskussionen huruvida compliance braDet göra sättäratt etten cross

uppnå jordbruks- miljöpolitiska målen. regeringamade och I juni 1985 förklarade iatt
följandezsamtliga OECD-länder

".. will environmentalpolicies takenfully earlythat into stageaccountat.we ensure are an
of thedevelopmentandthe implementationof economicandotherpoliciesin suchareasas

theeffectiveagriculture...and...will integrationof thesepolicies".promote

såUttalandet kan tolkas regleringar inom jordbrukssektom bör, förutom uppfyllaatt attnya
jordbrukspolitiska målen, till former miljömål uppnås. Ovanståendede leda olika kanatt av

målgenomföras antingen hjälpmed eller och medel. Valetseparata,av gemensamma, av
utifrånmedel bör bland definition äganderätter positiva och negativagörasannat samten av

effekter. antagande produktionsenhets realkapital betraktaEtt är ärattexterna atten som
privatägt medan luft och grundvatten kan betraktas allmän- eller samhällsägt. detNärsom

utseendet realkapitalet det vill arkitektur, Iandskapsstrukturgäller har desäga osv-- -
flesta institutionella dåsamhällen begränsningar, själva utsikten tenderar betraktasatt som
allmänägd. grundläggande tanke inom miljöekonominEn negativa effekterär att externa

drabbar allmän egendom skall bestraffas med skatter, medan positiva effekterexternasom
från privat egendom skall belönas med ersättning. regelverk byggt complianceI ett cross

skatter negativa effekter med utebliven ersättning medan de positivaersätts mot externa en
effekterna enligt teorin. sammanfattande bedömningEn complianceersättsexterna crossav

det uppnåsaknas belägg för med denna regelverk skulle fördelarär att att typman av som

1992.Russel,N. P.,
Åström.s., 1995.

1 OECD, 1987.



uppnåsinte kan regleringar. Införandet compliance ärseparatagenom av cross snarare en
fråga politisktvad önskvärt.ärom som

användningsområdenAlternativ och

ministerrådet,uppdrag Nordiska utredning jordbruks-Redan 1989 gjordes, avav en
direktstöd.olika formeri nordiska länderna där diskuterade Ipolitiken den man av

ämnade förmö-utredningen delas stöden i direkta stöd kompenseraattgrupper av
inkomster, skydda regioner,genhetsförluster, underlätta omställning, garantera styrasvaga

produktion positiva effekter eller kollektivaresursanvändningen stimulera externasamt av
måletslår fast kort sikt kompensera för inkomstminskningarUtredningen äratt attvaror.

på lång fråganomställning jordbruket, medan det sikti samband med är resurs-av om
kortsiktiga problemen lösasgäller framtida reform CAP kan deallokering. När det aven

långsiktigapolitiken behandlar den resursallokeringen,ökad konkurrens medanmed tex
med compliance.cross

användningsområdenautgiven 1994 delas de möjliga för detpublikation OECDI aven
åtgärdsomrâden:i följande fyra strukturförändrandei reformperspektiv, indirekta stödet, ett

åtgärderåtgärder, åtgärder inkomstfluktuationer, för lägsta inkomstatt garanteramot en
varor." Till frånåtgärder positiva effekter och kollektiva skillnadfrämjar externasamt som

redovisade ministerrådet de generelltNordiska OECD,de direkta stöden anges mera avav
innehålletvill i detsamma.det ärsäga att stort sett

jordbrukspolitiken skydd marknadskraftema vilket harnärvarande verkarFör ett motsom
produktions-struktur det gäller jordbruksproduktionen. Medskapat aniñciell när storaen

skydd, vilket kan leda tillfinns behov förändringar dettaöverskott det storaett avav
alltsådirektstödi regioner med mindre effektiv produktion. Ett kanproblem för producenter

förändringar i regioner därför motverka strukturellaanvändas närvaronatt stora enav
bofast intresse för hela samhället.befolkning är av

blir mark-underlätta de förändringar resultatetVidare kan direktstöd av en nysom
vilketlägre priser följer lägre intäkter, kan skapanadssituation för jordbruksprodukter. Med

på lång undvika inblandningen andrakompensation kort eller sikt förbehov att avav
någontill motprestation fori samhället. bör dock knytassociala inkomstsystem Dessa

undvikande kollision med övriga system.av
bådemedför lantbruksdrift positiva och negativalikhet med mänsklig produktionI annan

effekter prissätts marknad. Negativa effekter kommerinte externaexterna som en
miljölagstiftningen, varför fortsatttroligtvis i allt utsträckning behandlas istörre att en

utredning. fortsatt "produktion" de positivadiskussion inte kommer ske i denna Föratt av
såsom landskap och kan stöd däremot kommaeffekterna, öppna stenmurar, attexterna

krävas.

° ministenådet,1989.Nordiska
n OECD.1994a.
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Ovanstående någotexempel inte varandra uteslutande,är sätt ärutan snarare var-
då mångaandras komplement, effekter uppnås gång.kan Ett införande kräversamma

dock målen med jordbrukspolitisk reform beaktas.att en

Lantbrukarens reaktion

Diskussionen hittillshar begränsats till mycket generella teoretiska alternativ,röraatt
möjligheten för nivånderas genomförande den politiska deras effektersamt
samhällsekonomin. någraDetta skall kompletteras med möjliga frånreaktioner mot-nu

då långttänkta interventioner, det ifrån självklart icke-pro-ärtagaren att ettav
duktionsbundet frånalternativ helt fritt marknadsstömingar.är

doktorsavhandling KjeldahlI Rasmus behandlas danska lantbrukamas reaktionen av
inkomststöd.direkta framhållerKjeldahl faktumdet företaget inte endast äratt en

vinstmaximerande företagsenhet, också hushållsenhet.nyttomaximerande denIutan en
neoklassiska ekonomiska mikroteorin fastslås det arbetsinsatsen inte förändras iatt
företagsenheten vid inkomstökning, hushållsenhetenmedan den i kan öka eller minskaen

bakåtböjdaberoende den arbetsutbudskurvan befinner sig. Lantbruksföretagvar man
inte skiljer mellan företagsenhet och hushållsenhet alltsåkan icke-som reagera en

produktionsanknuten inkomst minskatmed arbetsutbud och Kjeldahls slutsatsomvänt.ett
professionella lantbrukare sitt såarbetsutbud mycket grundär att ettanpassar av

direktstöd, småmedan eller ekonomiskt ansträngda lantbrukare minskar sitt. Generellt sett
minskar gårdenarbetsinsatsen den utanför.änmer egna

På områdetdet beteendevetenskapliga undersökningar ocksåhar gjorts rörandemer
beslutsfattande i lantbruksföretag. målLantbrukarens det gäller verksamhetennär är upp-

nivåer. På nivån återfinns måldelade i rad den högsta förmånenha verkaatt atten som som
lantbrukare personliga nivå består måloch uppfylla behov. Nästa operationellaatt av mer

gårdsstorlek, Påinkomst lokalisering. nivån måloch den lägsta finns direktärsom som
förknippade med den dagliga driften. beteendevetenskapenInom hävdas det att nya

målstrukturen Målstrukturenalternativ först aktualiseras den nuvarande hotad. fun-när är
altemativ.faktor målenbegränsande vid val Vidare har de operationellagerar som en av

mål."betraktats optimistiska beroende tidigare erfarenheter och tidigare Ettsom av
utgångspunktmedantagande detta icke-produktionsbunden inkomstökningattsom vore en

någrainte leder till förändringar kort sikt.
Empiriska undersökningar visar det finns tendens till riskavert beteende lant-hosatt en

brukare och förändringar genomförs för minska riskernastegvis förknippade medatt att
beslut."olika påverkarHur icke produktionsbunden inkomstökning det riskavertaen

svårt dåbeteendet kan riskpremien indirekt ökar förändras denär säga,att anta attmen man
alternativ imängd beaktas beslutsprocessen.som

" Kjeldahl,R., 1995.
9 Öhlmér, Öhlmér,B.,Olson,K. Brehmer, 1993,p.25ff.. 1991,p.8,Wåhlstedt,B., B., K., al, 1992,p.l8.et
2°Cyen. R.M. March,J.G.,1993,p.39.
2 Öhlmér, Olson, 1993,B., K. Brehmer,B., p.2l.



prestationertillkoppladestödformerlantbrukarehurexempelEtt nyareagerar
rapporter."två skotskaåterfinns imiljövärdenområden medbevaranderörande storaav

skullemotprestationenavgörande,stödet attdet monetäraSlutsatsen menatt varvar
fallet.närvarandeförproduktionsinriktningdenmed varöverensstämma som

miljöstödochregional-Nuvarande
Inledning

existerarredan närstödformerdereformjordbrukspolitisk ärförutgångspunkt somEn en
regleröverstatligaförst deredovisaskapiteldettamiljöstöd. I somochregional-gällerdet

VidareSverige. görsitillämpningarderassedanoch enförordningarrådetsianges
utvärderingsåvälregelverket,nationelladetöverstatliga ochdet enmellan somjämförelse

regelverk.varjeteorin ochbakomliggandemellan denöverensstämmelsenav
stödformerdirektafrån indirektabortjordbrukspolitiken motutvecklingGenom aven

Östutvidgningen Påverkandeochkapitlenför iredogjortsproblemdeundviker somman
möjlighetdetfinnsmiljöstödoch attregional-Medreførmförslag.tänkbaraochfaktorer

innebär dettaSveriges delFöröverskott.tillleder eninteproduktionsformerstödja som
CÖE-ländema kanimedan satsamiljöochlandsbygdsutvecklingsatsning manfortsatt

utformas kräverdetaljiramverkjordbrukspolitisktframtidaHurstruktur.på etttex
struk-oönskadeBland destrukturförändringar.oönskadeundvikaföranalyseringående att

produktionsområden imiljövänligamindreutvecklingåterfinns motturförändringama en
medlemsländerna.mellanhårda miljökravolikagrundpåöst av

definieras,landsbygd kanbegreppethurdiskussionmedavslutaskapitelDetta omen
stöd.direktautbetalningutformningföravgörande samtvilket avär

EU.

vilkabestämmelsergrundläggandevissafastläggs2078/92 omEEGförordningrådetsI
miljöpolitiken.europeiskamed denförenligajordbruket ärproduktionsmetoder inom som

förbättrarproduktionsformerstödjadragimålsättning somFörordningens är attstora
minskar. Idå produktionenuppnåsmarknadsjämviktbättresamtidigtmiljön, ensom

erhålls positivagenomförsmålsättningmed dennaförenligaåtgärdermedsamband att
rimligmedjordbrukarenförseliknande. Attochlandskap ensåsomeffekter öppnaexterna

produktion.miljövänligareutvecklingeniviktig delockså motbetonas eninkomst ensom
direktivpå rådetsEUinomregionalpolitikensig delargrundar1995:1174SFSEnligt av

2328/91EEGförordningrådetsbergsområden omjordbruk i samt75/268/EEG om
effektivitet."jordbruksstrukturensförbättring av

1994.n H.,McHenry,1994,SJ.,Skerratt,1.13.Dent,
1992.23 Communities,of theEuropeanJournalOfñcial

u 1995.författningssamling,Svensk
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Sverige
I Sverige tillämpas de europeiska miljö- och regionalstöden inom den gemensamma
jordbrukspolitiken CAP kompensationsbidrag, miljöstöd för bevarandegenom ettav

odlingslandskapöppet nationella stöd. målsättningenDen generella med samtligasamt
stödformer förbättra miljön,är förhindra nedläggningäven jordbrukatt iattmen en av
mindre områden.gynnade Samtliga stödformer kan stödområdeutnyttjas i 1-3, tvåde första
stödformema områdenai 5:a och 5:b, det första i område 5:e. Utöver dessa finns detsamt

miljöstöd.ytterligare nio former miljöstöd, hänvisade till övrigaav som
Kompensationsbidraget ersättning till lantbrukare produktionssynpunkt,avser ur

mindre områden.gynnade Bidrag lämnas till produktion kött, mjölk, potatis ochav
vete.z°spannmål utom

Miljöstödet, utgår till beståendearealer slåttervall, betesvall och naturbetesmark,som av
också kopplatär till villkor produktion mjölk eller kött.ett om av
Det nationella utgårstödet till produktion i Sverige och syftet behålla detär attnorra

traditionella jordbruket. Stödet finansieras helt den svenska staten.av
De övriga miljöstöden bevarande mångfaldbiologiskrör och kulturvärden iav

slåtterängar och naturbetesmarker, bevarande och kulturmiljöer i odlingsland-natur-av A
skapet, anläggning våtmarker, småvatten åkermark och gräsmarker,av permanenta
fånggrödor, bevarande utrotningshotade husdjursraser odling bruna bönorsamtav av
Öland.

Verklighet kontra teori det gäller direkta stödnär

Vid jämförelse mellan de intentioner finns högre politiskt plan det gällernären ettsom
jordbrukspolitiska reformer och de teorier definitioner dessa på,bygger finnersamt som

god överensstämmelse. blir någotDenna dock mindre det gällernär EU:sman en
övergripande förordningar och med de praktiska nationella tillämpningar-na är överens-
stämmelsen med teorin betrakta obefintlig. målVilka det skall uppfyllasatt är ochsom som
vilka effekter det eftersträvas

Skillnaden mellan den supranationella lagstiftningen och den nationella implemen-
teringen bestå målsättningentycks i med regional- och miljöstöden. På den överstatliga
nivån vikten marknadsjämviktpoängteras efterfråganökad miljövaror,av genom en som
resulterar i produktionsneddragning. Styrmedlet skall direktstöd incitamenten vara som ger
för miljövänlig produktion, samtidigt det lantbrukarens minskade inkomstersätter isom

Önskvärtoch med marknadsanpassningen. också direktstödet inte implicit påverkarär att
ökar produktionen skall utbjudas den konventionella jordbruksmark-av varor som

Pånaden. den nationella nivån målsättningen i förstaär hand säkra fortsattatt en
jordbruksproduktion i regioner, inkomstbortfalläven ersättautsatta att samtmen gynna
miljövänlig produktion. Samtliga stöd kopplade till produktionär utbjudsav varor som

2’För informationnärmare SJV, 1995ellerkontaktaRolandSten.SJV,stödavdelningen.se
2°Svenskförfattningssamling,1995.
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konventionella jordbruksmarknaden. de degressiva och har förden är övre gränsenmen
antal produktionsenheter.

alltsåjordbrukspolitiken bör fasta det teoretiska förarbetefortsatt reformeringEn taav
omfattande behov produktions- och budgetnedskämingar präglarfinns detsamt av somsom

alltså framtida regionalbör icke-produktionsbundna förEU. direkta stödenDe göras en
i framtida jordbrukspo-överlevnad. Tyngdpunktema denutveckling och gemensamma

utvecklatroligtvis, tidigare redovisat. öka konkurrensen,litiken kommer att attsom vara
miljöhänsynen.landsbygden och öka

Definitionen landsbygdav

tillämpningenökad frihet det gällerreformscenario för Sveriges deltroligt närEtt är aven
landsbygdsutvecklande ochåtgärder kan betraktasförCAP inom somsomramen

produktionspåverkan. påfrån Med tanke dendirektmiljöfrämjande frikoppladesamt
till del kräva finansieringråder bidragsformerbudgetsituation inom EU lär stornyasom

för landsbygds-reformering CAP i riktning stödfrån den svenska En motstaten. av
landsbygd.åtgärder definition vad skall betraktaskräver klarutvecklande somav somen

Även nivånregelverk den överstatligalångt gående regionalisering kräver striktetten
Dåinom det finns uppenbarkonkurrenssnedvridande effekter EU.för undvikande enav

glesbygd det efter-landsbygd ellervad olika länder betraktarskillnad mellan ärsom
nationsgränserna.definitionerfinna översträvansvän accepterasatt som

landsbygdsindikator böranalys hurutgiven OECD överI görsrapport varaenenaven
enligtdefinitioner. indikator bör OECDutifrån länders nuvarande Enuppbygd olika vara

utifrån det politiskaindikators relevans bedömstrovärdig genomförbar. Enrelevant, och
definierat syfte.den skall ha klartskall användas, det villregelverk inom vilket den säga ett

vetenskaplig bas,finns klar,enligt detTrovärdig blir indikator gärnanärrapporten enen
Änviktigt. viktigareBåde och trovärdighetutifrån skapas teoretiskt. relevansvilken den är

sådant empiriska arbetet enkeltdetindikatom uppbygd ärär sättär attattettatt
väljer indikatorbivillkorYtterligare faktorer fungerargenomföra. när typ avsom mansom

område och aktivitetlandsbygdsdefinitionen, geografisktdet gäller överär. typ av
tiden.

olikaanvändandetskiljer sig mellan länderDefinitionen landsbygd genom avav
förutsättningar detberoende skildaabsoluta eller relativa, bland närindikatorer, annat

del det viktigtviktiga bakgrundsfaktorema. För EU:sgäller de i OECD-rapporten är att
politiskthjälp indikatorer,definition landsbygd, medfinna ärsomav gemensammaen av

får alltlandsbygdsutvecklingframtid där stöden förmöjlig komma Iöverensatt enom. en
tillockså bruttotransfereringar deninnebär andel landsbygdbetydelse,större stor storaen

från dockfrån delfinansiering sjunker minskarnationen Om graden EUenskilda EU. av
tillåtnadefinitiongengäld ökar behovetvikten landsbygdsdefinitionen, i av avav men

konkurrenssnedvridande effekter.stödforrner för undvikande av

17OECD. 1994b.
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OECD-rapporten fastläggs antal basenheter hos samtliga nationerI för definitionett av
områdedet geografiska intressant; nivån landsbygdsområdenden lägsta väljsärsom

församlingar nivån Utifråni Sverige och den regionala väljs län. de tidigare redovisade
kriterierna drogs slutsatsen den grundläggande indikatom påbegreppet landsbygd,att
församlingsnivå, invånareborde populationsdensitet, det vill kvadratkilo-sägavara per

måttFördelen med populationsdensitet den minskar de snedvridandeär attmeter. som
effekterna olika enhetsstorlekar den policyneutral. Gränsen, tillärsamt att sattesav som

känslighetsanalys från till150, motiverades bland med 100 200 inte visadeannat att en
landsbygdsbefolkning."några förändringar andelen tabell visas resultatetI 3 detstörre när

landsbygdsområdengäller befolknings- och arealandel i och för samtliga OECD-länder.av

LandsbygdsbefolkningTabell 3 och landsbygdsareal medlemslandper

Landsbygdsområdesandel ländernas totala areal i procentav

LandsbygdsområdenLand
Befolkning Areal
9,2 43,1Belgien

42,3 85,9Danmark
Finland 56,8 98,5

90,3Frankrike 36,8
96,5Grekland 39,1

46,3 98,5Irland
Italien 21,9 72,1
Luxemburg 9,9 80,6
NederländernaHolland 8,1 36,2

87,5Portugal 35,7
92,9Spanien 30,3

Sverige 42,6 97,8
Tyskland 20,3 50,3

73,2Storbritannien 16,9
Österrike 91,242,6
EU-medelvärde 24.6 79,6
OECD-medelvärde 96,535,5

"landsbygdsområde"räknas befolkningstäthet 150invånare/kvkmdetmed undersom
påUträkning grundad färskastetillgängligauppgifter

Källa OECD, l994b. Creating Rural Indicators for Shaping Territorial Policy. Head of Publications
Service,OECD,Paris.Egenbearbetning.

På nivåregional skapades grader landsbygdsregioner; regioner med övervägandetre av
regionerlandsbygdsprägel, med betydande landsbygdsprägel och regioner med övervä-

Betydliggande tätortsprägel. landsbygdsprägel har regioner där 50än procentmer av
landsbygdsområden,befolkningen lever i tydlig betydligmellan 15 och 50 tätorts-samt

15.29prägel under Tabell 4 visar OECD-ländemas uppdelning mellan regiontyper och
landsbygdsgrad.

2‘ OECD, 19940;.
F OECD, 1994b.
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landsbygdgradochRegiontyp4Tabell av

ArealBefolkning
betydande övervä-betydande övervä-övervä-övervä- gandeIands-gandegandelands-gande
bygdsre- mors-Iands-bygdsre-lands- tätons-

regionergionerbygdsre-regionergionerbygdsre-
gionergioner

100Totala för riket100för riketTotala
57281581172Belgien l3168233839Danmark 11683213247Finland 53461294130Frankrike 31681351847Grekland 9913862Irland -- 20542647449Italien 100100Luxemburg -—- 66348515Nederländerna --- 61381412435Portugal 63955354619Spanien 262252681751Storbritannien 21088123249Sverige 42391966268Tyskland l28712239Österrike 40
163449523117EU-medelvärde
31087403228OECD-medelvärde

föregåendetabell.tätortsområde,landsbygds-.definition seresp.av landsbygds-""betydandelandsbygdsbefolkning,andel50"Övervägandelandsbygds-" procentsöver av 15områdeundertätorts" procent."övervägandeoch5015mellan procent, uppgiftertillgängligafärskastegrundasUtrakningama

PublicationsHead ofTerritorial Policy.ShapingforIndicatorsRurall994b. CreatingOECD,Källa
bearbetning.Paris.EgenOECD,Service,

lands-definitionerendastlandsbygdsindikatorema avredovisade grovahittills angerDe
relevantakanindikatorerytterligare antasmed varakompletterasdärför sombörochbygd

ochbefolkningförutomredovisas,tabell 5regionalpolitik. Iochjordbruks-framtidaför en
syssel-befolkningsstruktur,befolkningsförändring,också årligregioner,uppdelatareal

areal-iändringarinkomstproduktivitet och samtarbetsmarknaden,sektorsvis,sättning
Sverige.utnyttjande i
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Tabell Samtliga5 svenska landsbygdsindikatorer

Antalet församlingar 2 587 Total befolkning 8 559000 Landsbygdsbef. 42,6%
Antalet län 24 Total areali kvkm 450000 Landsbygdsomr. 97,8%

övervägande övervägandeUtvaldalandsbygdsmätvården Betydande Total eller
efter regionlän landsbygds- landsbygds- tätortsområdetyp totaltmedel-av

område område värdeför riket
ÖL ÖUBL

Befolkningochareal 1991
Fördelning regioner 17 6 1 24av
Fördelning befolkning% 49 32 19 100av
Fördelning område% 88 10 2 100av
Befolkningstäthetinv/kvkm 11 61 232 19
Årlig befolkningsförändring
80-90
Total förändring 1,4 3,9 7,2 3,2
Naturligjämvikt 0,2 1,5 3,5 1,2
Nettoinflyttning 1,2 2,4 3,7 2,0
Befolkningsstrukturindex

iBeroende 1980 0,59 0,55 0,50 0,56
1990 0,59 0,55 0,49 0,56
Vitalitet 1980 1,19 1,35 1,62 1,31
1990 1,09 1,26 1,53 1,22

4. Sysselsättningsektorsvis%
1990
Lantbruk 6 3 1 4
Industri 32 29 19 29
Tjänster 62 68 80 67
Totalt 100 100 100 100
Arbetsmarknaden
Årlig sysselsättningstillväxt%
80-90 1,0 1,2 1,40 1,1
Sysselsättningsprocent%
1990 83,8 84,3 88,0 84,8
Arbetslösai % alla 1990 2,1 1,9 1,2 1,8av
Produktivitetochinkomst
rike 100
Personligainkomster 1980 94 100 117 100
1990 94 99 116 100
Ändringari %
i arealutnyttjande
1980 1990
Lantbruk 6 5 27 26 17 16 8 8
Skog 51 51 45 45 40 42 50 50
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övervägandeövervägandelandsbygdsmätvården Betydande Total ellerUtvalda
tätortsområdelandsbygds- totaltmedel-efter regionlän landsbygds-typ av

område område värdeför riket
ouÖL BL
43 42 42 4243 44 28 29Andra
100 100 100 100100 100 100 100Totalt

Territorial Policy. Head of Publications1994 Rural Indicatorsfor ShapingKälla: OECD. b. Creating
OECD.Paris. Bearbetning.Service, Egen

fortsattnationers Iandsbygdsandel kräverskillnaderna mellan olikauppenbaraDe en
Oberoende besluten,på reformering jordbrukspolitiken.diskussion tankemed av omen av

måstemajoritet allaråd fattas i konsensus ellerinom och kommission, överensav en vara
får de nordiskaföreslagna indikator blandlandsbygdsdefinitionen. Med OECD:s annatom

landsbygds-andel landsbygdsareal ochFrankrikeländerna tillsammans med storen
får lågNederländerna andelTyskland, Belgien ochbefolkning, medan bland annat aven

ovanståendei enlighet medbåda. östudvidgningsperspektiv det,I ärett resonemang,
utseende till den tänkta politiken.viktigt indikatomssärskilt kopplaatt

Sammanfattning
fåskulle kunna tänkasöstutvidgning generelltutredning visar de effekterDenna setten

särskild till konsekvenserna förjordbrukspolitik, med hänsynpå EU:s gemensamma
möjliga med-situationen i de framtidagenomgång den nuvarandeSveriges del. En av

reformer förmodligen blirvilkafår ligga till grund för analyslemsländema somen av
ochpågående reformdebatten redovisasöstutvidgningsperspektiv.nödvändiga i Denett

nuvarande och tidigaredirekta inkomststödbakgrund teorier kringutreds med samtav
jordbrukspolitik.

utmaningar.ställer Unionen införutvidgningeneventuella EUDen österut storaav
Östeuropa medlemsländerna. Räknatfattigare de nuvarandemycketLänderna i änär per

nivån medi Detta tillsammansuppgår bruttonationalprodukten till tiondel EU.capita aven
framtida utvidgning.uppmärksammas vidannorlunda börfaktum prisstrukturendet äratt en

prisstöden innebäraskulle grundöstutvidgning med oförändrad CAPEn storaaven
CÖE-10för Om priserna imedlemsländerna och ökade kostnader EU.prisökningar i de nya

måstenivå bli överskottskulle resultatet troligtvisskulle höjas till EU:s avsättasstora som
världsmarknadsprisnivå. Påfrestningama ökar intebudgetenpå världsmarknaden till

dåde exportsubventioner krävsprisstöden, grundendast grund ävenutan somavav
lågtså detvärldsmarknadspriset är som

Östeuropatillämpaspå oförändrad CAP skullefullt allvar föreslagitIngen har att en
och har dessutom avkastatutvidgning. Alternativet dock intressantvid eventuell är enen

produktionsstrukturer transformations-säkerhet vilkaomfattande debatt. Vi inte medvet
långsiktiga produk-därmed hur dentill, effektiva de blir ochleder hur storprocesssen

medlemmarna skulletilltänkta östeuropeiskationspotentialen blir. inte troligt deDet är att



transfereringarha intresse och framför allt möjligheter alla de teoretisktatt ta emotav som
anspråk på. påpekaskulle kunna Man bör dessutom det inte alls säkertärgöra attatt en

skulle till fördel för de östeuropeiska länderna. Etttillämpning oreformerad CAP varaav
matpriserna skulle bli följden. Eftersomproblem i sammanhanget de högaärstort som

Östeuropas låga låga matpriser skullekomparativa fördelar ligger i löner förutsättersom
sådan konkurrenskraften för östeuropeiska industrier ochutveckling starkt försämraen

hämma den framtida tillväxten.
några interventionema knutna till världs-Då för de jordbrukspolitiskakostnaden ärav

påtiden.studera förändringen dessa Sermarknadspriset det intresse överär att manav av
nedgåendehundraårigt perspektiv trendlivsmedelsprisemas utveckling i äränett mer en

pååterspeglas i kraftiga prisstegringarvärldskrigen klarttydlig. Krig, i synnerhet de stora
Efter krigen tenderar dock priserna fortsättasådana majs ochprodukter attvete.som

capita-konsumtionenefterfrågan tillfredsställas, ochsjunka. kommer kunnaEftersom att per
indirekt, världsmarknadsprisema inte kantyder resultaten,dessutom ökar, än attom

nedåtgåendelångsiktigadenförväntas Sammanfattningsvis kan det konstaterasstiga. att
spannmålsprognosema utvecklatsfortsätta, harpristrenden troligtvis kommer ävenatt om

frånåren. Således hjälptvå kan knappast hoppasdebättre under extrasenaste enman
uppkomma ifall degäller överskott kanvärldsmarknaden detnär att avyttra som

efter medlemskapet skulle förvandlas tillösteuropeiska länderna nettoexportörer.
handlings-internationelltinterventioner och överskott i kräverEventuellt ökade öst ett

gjort plats för ökatGATT-åtaganden östeuropeiska länderna har lämnardeutrymme. som
på relativtinflationen fortsätter ligga högaproducentema. Omstöd till de inhemska att

också små subventionera sig frammöjligheternivåer urholkas stöden. Länderna har att
framtidalångtgående konsekvenser för EU-har mycketexportmarknaden. Detta en

måsteprisernabli till följd de höga EUutvidgning. Skulle dessa länder nettoexportörer av
påmedlemmarna, antingen denackommoderas de nuvarandeden resulterande exporten av

subventionerade Detbekostnad EU:sinterna marknaden eller är näm-export.egenav
frånåtaganden avvikakunnatroligt utvidgade kommerligen knappast EU:s attatt summan

kommande WTO- rundaningående Samtidigt kommer denåtaganden för de attparterna.av
går liberalisera jordbrukshandel. EUvidare medmed all sannolikhet innebära attatt man

således få bli med överskott.kommer problem attatt av egna
jordbrukspolitiken,ovanstående CAP,presentationen antyder denDen att gemensamma

påfrestningar uppfylla GATT-för alltför behovetinte kommer utsättas attstoraatt av
påfrämståtaganden. spårlöst överenskommelsenHelt kommer dock inte Det äratt passera.

sig gällande.effekterna GATT kommerexportsidan göraattsom av
möjliga alternativ till hurpågående jordbrukspolitiska debatten redogörs fördenI tre en

genomföras. första alternativetframtida reform kan struktureras och Det är status quo,
efterhand deskjuts framtiden och lösesvilket innebär de potentiella problemenatt som

slopar prisstöd, sloparalternativ radikal reform däraktualiseras. Ett andra är manen
alternativetnationell basis. tredjegradvis och inför direkta stöd Detkompensationer är

frågor förenkling,konkurrens,1992 års reform med avseendeutvecklaatt som
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regionalisering, landsbygdsutveckling och miljöhänsyn. antagande det fortsattaEtt är att
reformarbetet i huvudsak kommer följa det tredje alternativet.att

diversiñering regionalisering,En och det vill ökat inflytande den regionalasäga ett
Östeuropa,nivån, jordbrukspolitiken minskar riskerna för strukturellt kaos iettav som

påförmodligen hade blivit resultat tillämpande nuvarande regelverk. Exempelettav av
denna regionalisering eller ökade nationalisering finns redan förordning 2078/92,genom

utformats olika i medlemsländerna.har mycket Strävan ökad konkurrens, detmot ensom
frånvill fortsatt utveckling indirekta stöd till direkta, kommer troligtvissäga att styraen

miljöåtgärder.stöd för landsbygdsutveckling och Reformdiskussionen ochmotpengarna
framtvingar jordbrukspolitiskaförändringar förutsättningar verktyg bordeyttre somav nya

målstruktur. påpekas någotockså förnyad det inteleda till behov Det bör ärattett av en
självändamål målen,förändra de jordbmkspolitiska detta skall endast degörasatt utan om

funktion.längre fyller sin
återfinnsjordbrukspolitiska verktygen direktstöd i olika former. Med detBland de nya

direkta inkomststödet utbetalningar kopplas till"mindre marknadsstörande" kan
så målet fråndet övergripande frikoppling marknaden förproduktionskrav länge ärsom en

compliance beskriverkonventionella jordbruksprodukter. Cross det begrepp detär som
till utbetalning direkta stöd. Genom ställa olikaprestationskrav kan kopplas attsom en av

transferera inkomster,former producentema kan med direktstöd,krav utöver attmanav
erhålla exempelvis miljötjänster. Användande compliance kräver dock klarenav cross

sammanfattande bedömningvad eftersträvar med de direkta stöden. Enformulering av man
för denna regelverk skullecompliance det saknas belägg medär att typatt man avav cross

uppnåsuppnå inte kan regleringar. Införandetfördelar separata avsom genom cross
fråga politisktvad önskvärt.compliance ärär snarare en om som

fastareformering jordbrukspolitiken börSlutligen kan fortsattsäga taatt avman en
bud-det omfattande behov produktions- ochteoretiska förarbete finnsdet samtsom av

alltså icke produk-direkta stöden börgetnedskämingar präglar EU. De görassom
i den framtidaför framtida regional utveckling. Tyngdpunktemationsbundna gemen-en

ökatroligtvis, tidigare redovisat,jordbrukspolitiken kommer att attvarasomsamma
troligt reformscenario förutveckla landsbygden och öka miljöhänsynen. Ettkonkurrensen,

åtgärderförfrihet gäller tillämpningen CAP inomSveriges del ökad detär när ramenen av
frånmiljöfrämjande frikoppladekan betraktas landsbygdsutvecklande och samtsom som

långt gående regelverkproduktionspåverkan. regionalisering kräver dock striktdirekt En ett
nivån effekter inompå överstatliga för undvikande konkurrenssnedvridande EU.den av
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Appendix
möjliga med-framtidamellanskillnadennågra indikatorerytterligarevisasI tabellen

medlemmar.nuvarandeförsnittetlemsländer och

statsskuldochbudgetbalansarbetslöshet,såsom inflation,indikatorerEkonomiska6Tabell

%av%av%av

and EuropeanCentral Easttheand ProspectsinAgricultural Situation1995.Commission,Källa: European
Brussels.DG lV,Commission,EuropeanCountries.
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