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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

samlat förslag tillkommittén utarbetadirektiven skallEnligt ett
Reformemajordbrukspolitik CAP.reformer EU:s gemensammaav -

miljöanpassa CAP.avreglera ochmarknadsorientera,skall syfta till att
enlighet med direktiven harCAP iolika delaranalyseraFör att av

finns i femarbetetillsatt Deraskommittén presenteratexpertgrupper.tre
betänkande.bilagor till dettabetraktasoch skallSOU-rapporter som

CAPMål nuvarandemedel ioch

fastställdes ijordbrukspolitik Rom-Målen för EU:s gemensamma
självförsörjande påskulle blipå EUoch inriktadesfördraget år 1957 att

och skyddajordbruksproduktionenstimuleralivsmedel attgenom
dänned tillCAPomvärlden.frånproduktionen från konkurrens är stor

mål spegladeCAP:sinom EU.producentemainriktad på stödjadel att
förändratshar intevärldskriget,andrafanns efterde behov mensom

själv-EUgått sedan dess,under de år är40 atttrots numerasom
jordbruksvaror.mångaförsörjande och dessutom nettoexportör av

tillkommit samtidigtåtgärderinfördes harAlltsedan CAP somnya
Idag bestårförändrad form.ifinns kvar,gamla åtgärdernade änom

interventions-exportbidrag,främstmarknadsprisstödmedelCAP:s av
areal-direktstödoch gränsskydd,produktionsbegränsningaråtgärder,

vilkaoch strukturstöd,regional-miljöersättningardjurbidrag,och samt
tillmedeldelen EU:svaruområden. Denolika på olika störstaut avser

Marknads-och direktstöd.marknadsprisstödgår tilljordbrukssektom
stimulerarprisnivå vilketgenerellt hög inom EU,prisstöden stödjer en

på världs-leder till lägre priserochproduktionen unioneninom
belastarbudgetkosmadema,CAP,marknaden. innebärDet utöveratt

missgynnaslivsmedelspriser. Dessutomhögakonsumenterna genom
jordbruks-i-ländemaslåga priserproducenter u-ländema dei somav

regional- och struktur-Miljöersättningarnatill.subventioner leder samt
jordbruksbudget.del EU:sliten, ökandestöden ganskautgör avmenen

för jordbruks-förutsättningarOmråden med mindre gynnsamma
meningenmarknadsregleringama, i denproduktion missgyrmas genom

marknads-stöden inombeloppsmässigt andelamade störstaatt av



8 Sammanfattning SOU 1997: 102

jordbruk i högavkastande områden.regleringarna tillfaller EU:s Utan
jordbruksproduktionen sannoliktregionalstöd skulle dock mindre änvara

vad den produktionsområden. På miljösidanidag i mindreär gynnsamma
jordbruksproduktionen både leder till radkan konstateras att en

svårarepositiva miljöeffekter. Däremot detmiljöproblem och till vissa är
miljöeffekter beror CAP. dock tydligtfastställa vilka Det äratt som av

jordbruksproduktionen ska blidet saknas tillräckliga åtgärder för attatt
miljövänlig.

Varför behöver CAP reformeras

utanför till varför CAPfinns skäl, såväl inom EU,Det flera som
tillmåste första inte målen anpassadereformeras. För det är att

såväl inom i omvärlden,livsmedelssituationen har förändrats, EU som
Vårasedan CAP:s mål formulerades.under de år gått40 som

Konsumentfrågor, miljöfrågor,värderingar också annorlunda idag.är
regional utveckling måste fådjutetiska frågor frågor störresamt om

jordbrukspolitiken.framtidai denutrymme
och nackdelar utformandetandra vi rad brister iFör det avser en

Åtgärderna komplexa och svår-CAP:s inom CAP idagmedel. är
effek-varandra, varför såvälöverskådliga. Vissa medel motverkar
ledermedlen kan ifrågasättas. Vidaretiviteten legitimiteten hossom

Vioch höga budgetkostnader.CAP livsmedelsprisertill alltför höga
landsbygdsutvecklingochockså för djur, miljöCAP:s insatserattanser

måste till de åtagandenhänsynotillräckliga. Enär större tas som
Riokonferens miljö och utveckling i 1992.fastställdes vid FN:s om

lederockså flera faktorer i vår omvärldFör det tredje finns det som
CAP Producenter i u-länderna missgynnas,till måste reformeras.att

lågahöga gränsskydd och subventioneradeEU:s export, avgenom
Åtagandena från FAO:s livsmedelskonferens ivärldsmarknadspriser.

utsträckning i nuvarande CAP.tillgodoses inte i tillräckligRom 1996
WTO ställa krav på betydandeKommande förhandlingar i kommer att

sänkningar utvidgningsubventionema till jordbruket. Vidare är en avav
CAP skullefråga. refoimeringEU högt prioriterad Enösterut en av

underlätta utvidgning och därför angelägen.ären



SOU 1997: 102 Sammanfattning 9

mål jordbmkspolitikenNya för den gemensamma

Vi det angeläget den jordbmkspolitikenäratt attanser gemensamma
reformeras på sådant jordbrukets tillvara på bästasätt att tasett resurser

i framtiden. Vi föreslår därför följande mål för densätt gemensamma
jordbmkspolitiken:

jordbrukspolitik ska syfta till möjliggöra:EU:s attgemensamma
brett och varierat utbud säkra livsmedel till skäliga priser,ett0 av

hållbart jordbruk.långsiktigtett0

skall jordbmkspolitikendessa två övergripande målUtöver även
syfta produktion, förädling och distribution livsmedel bedrivstill att av
på sådant sättett att

mångfalden och främjas,den biologiska bevaras
kulturmiljöer bevaras,

odlingslandskap främjas,varieratett
minimeras,miljöbelastningen

djurskyddskrav,sker med högt ställdaanimalieproduktionen
levande landsbygd främjas,regional balans ochen en

främjas.konkurrenskraftigt jordbruk inom EUinternationelltett

målennå föreslagnaMedel för deatt

utformas såjordbrukspolitik måsteEn attgemensamny
möjlighet nå de mål vi föreslagit. Detproduktionen bästa ärattges

betalar för tjänsterlagstiñar åtgärder respektiveviktigt samhälletatt om
uppnås.leder till målenattsom

livsmedel måsteoch varierat utbud säkraFör uppnå brettatt ett av
producentenfungerar i alla led ochsamhället till konkurrensen attattse
livsmedlenslivsmedlen säkra informerarfor är samtatt omansvarar

infomiation frånUtbildning ochproduktionsmetoder, innehåll m.m.
till målen uppfylls.åtgärder kan bidrasamhällets sida andraär som

generellt utvecklingmarknadsregleringar motverkarEU:s nuvarande en
därförutbudet livsmedel och behövs inte.där konsumenterna styr av

miljömål föreslagits behövsFör uppnå deatt gemensamsom en
tillåtenförlagstiftning definierar minimikraven miljöbelastning medsom

möjligheter till ha miljökrav på nationell nivå. Därutöversträngareatt



SOU 1997: 10210 Sammanfattning

miljötjänsterför olikajordbruketbör t.ex.ersättas typer somav
odlingslandskap och kulturmiljöer.varierandebiologisk mångfald,

för uppnånuvarandelagstiftning denVidare behövs attänsträngare
så långtLagstiñningen börhela EU.djurmiljö inombättre somen

etiska skälmåste bl.a.enskilda ländermöjligt avgemensam, menvara
nationella krav.haha möjlighet strängareatt

lagstiftningen såväl miljö-Ambitionsnivån for den gemensamma
hög.bördjurområdet varasom

detlevande landsbygdbalans ochregionalfrämja ärFör att en
bör skeDettafrämja dessaförstöd kan lämnasrimligt attatt

andraoch samarbete medlagstiftning iförinom gemensamramen en
Åtgärderna flexibilitet ochsåbör utformassamhället.sektorer i att

underlättas.jordbruketstrukturutveckling inom

Övergångsåtgärder

marknads-önskvärt EU:sskulle såledesDet att gemensammavara
alla sektorerbörUtgångspunktensikt.påregleringar bort atttas vara

mellanlönsamhetensnedvridningundvikaförsamtidigtreformeras att av
genomförsreformematillmåstejordbruksvaror. Hänsynolika atttas
rimligtGränsskyddet kanacceptabla former. attunder socialt vara

övergångsperiod.behålla under en
tidsbegränsadunderutbetalasdirekta stödrimligtDet attär en

ochomställningunderlättaförreformema,efterperiod att en
berördabidrag börjordbmkssektom. Dessaomstrukturering geav

så intebeslutsfattandetiflexibilitetmöjliga attproducenter största
dessabehovetproduktion. Hurbinds i olönsam ärstort avresurser
varjeråder inomförutsättningarutifrån defår bedömasbidrag som

produktionsområde.
i börjanWTO-runda,föreCAPrefonneringEn startarnästa somav

förhandlings-bättredettaeftersomönskvärd,sekel,på ettärnästa ger
frågor vidriva deEUskulleför EU. Det attstörre utrymmeutrymme ge

produktion ochmiljövänliguppnådvs.angelägnasärskilt attär enom,
Genom hasäkra.livsmedlenpåkravkunna ställa attäratt enatt

med delinjeockså EU iskulleWTOpådrivande roll inom agera
FAO-konferensen iunder vidskrivitmedlemsländernaåtaganden som

miljö-och vidlivsmedelsförsörjning FN:svärldens1996Rom om
i Rio 1992.konferens

mycketframhållits tidigare,utvidgning EUEn är,österut ensomav
ekonomiskfredlig ochskulledettafråga eftersomprioriterad gynna en
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Östeuropa förunderlättaoch i EU. FörochCentral-i både attutveckling
EU-inträde detinförplaneringi deras ärmedlemsländerna ettde nya

deninriktningfatta beslutsnabbtrelativtangeläget avatt en nyom
jordbrukspolitiken.gemensamma

kan reformerasjordbrukspolitiken ärdenoch hurNär gemensamma
internationell nivå,och påEUbåde inomförhandlingsfråga,ytterst en

utveck-ekonomiskmarknadsutveckling,faktorerpåverkas somavsom
CAP ireformeraefterViunionen.utanföroch strävar attinomling m.m.

sikt. Föruppfylls påföreslagitmål attdetilllederriktning attsomen
såväl inomangelägna,frågor videdrivakunnamöjlighetha att anser

omgående.refonnprocessenönskvärt startardetEU, attärutomsom
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Utredningsuppdraget1

Direktiven1.1

kommitténbilaga skall1995:109,DirdirektivenEnligt se
jordbruks-reformer EU:stillförslagsamlatutarbeta ett gemensammaav
Syñet medgenomförande.reformemasstrategi förCAP ochpolitik en

miljöanpassaavreglera ochmarknadsorientera,skallrefonnema attvara
CAP.

jordbruks-fördahittillsdenanalysskallKommittén göra aven
perspektivetmakroekonomiskadetdärEU, samtpolitiken inom

framhävas.särskilt skallintressenskattebetalarnasochkonsumenternas
påverkarjordbrukspolitikenhurockså analyseraskallKommittén

Konsekvensernaproduktionen.ioch inkomsterstruktureffektivitet, av
bakgrundockså analyseras. MotskallCAPföröstutvidgning aven

föreslåkommitténpolitiken skallhittillsvarandedenanalysen av
denavregleraochmarknadsorienteratillsyftarreformer attsom

jordbrukspolitiken.gemensamma
såreformeraspolitik börhur nuvarandeanalyseraskallKommittén

den fortsattaviktigt led iskall kunna nås. Ettmiljömåluppställdaatt
förinomförstärkning deCAPreformeringen är ramenav resurserenav

exempelvislandsbygdsutveckling,förjordbrukspolitiken, avsättssom
traditionellatill densysselsättningkompletterandeför finnastöd att

politik börnuvarandehuranalyseraskallKommitténjordbruksdriften.
mål.nå dessafor bättrereformeras att

denlivsmedelsproduktionutvecklingsländemaspåEffekterna av
utvidgningCAPförKonsekvensernaskall belysas.politikenförda av en

Östeuropa, iåtagandenaeffekternaochCentral-EU samtmot avav
analyseras.WTO skall

etikaspektema iochför kvalitets-intresseökatEffekterna ettav
betydelsenökade relativaingå i analysen. Denskallproduktionen även

skallråvarornaförhållande tilliprodukternavidaretörädladedeför
Ändamålsenligheten konkurrenslagstiñning börnuvarandeibelysas.

fördelningförslagvidare lämnaskallKommitténanalyseras. avom
nationellaoch debudgetenmellan denñnansieringsansvar gemensamma

förformerbehovavseendeskallFörslagbudgetama. samtavges
föreslå hurskallKommitténjordbruket.tillkompensation äveneventuell

överväganden.strategiskaoch redovisagenomförasskallrefonnema
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1.2 Uppläggning arbetetav

Mot bakgnmd det mycket vida utredningsuppdraget har gjortav
vissa avgränsningar. Ett flertal utredningar har under tid lämnatsenare
förslag angående konkurrenslagstiñningen. Vi har inte funnit det möjligt

inom vår tidsram ytterligare analyser ochatt göra överväganden
angående denna lagstiftning Likaså har vi inte funnit det möjligt göraatt.
alla de strategiska överväganden hur reformema CAP skallöver av
genomföras står direktiven.i Reformarbetet ärsom en process.
Dessutom andra medlemsländers ståndpunkter i många fall inteär klart
uttryckta. Vidare kan de ändras tiden.över

Vi tillsatte i början 1996 med uppgifttre expertgrupper attav
analysera olika delar den jordbrukspolitiken. Dessaav gemensamma

har avlämnat fem olika och vi har låtit publicera dem irapportergrupper
SOU-serien enligt följande:

SOU 1996: Effekter136 EU:s jordbrukspolitikav
SOU Konsekvenserna1996:171 for CAP WTO-åtagandena ochav en

östutvidgning
SOU 1997:26 jordbrukspolitikEU:s och den globala livsmedels-

försörjningen
SOU 1997:50 Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma

jordbrukspolitik
SOU 1997:74 jordbrukspolitik,EU:s miljön och regional utveckling

Dessa skall bilagor till detta betänkande eftersomrapporter ses som
de utgjort bakgnmdsmaterial till våra analyser och slutsatser.

Kapitel 2 och beskriver3 och analyserar EU:s nuvarande
jordbrukspolitik. kapitelDessa bygger på de analyser som

gjort. efterföljandeI kapitel diskuteras och lämnasexpertgrupperna
förslag till jordbrukspolitik inom EU. olikaDe kapitlenen ny gemensam
i detta betänkande i huvudsak följande:tar upp

I kapitel beskrivs2 EU:s nuvarande jordbrukspolitik. Målen för
CAP jämförs målenmed i den svenska jordbrukspolitiken före EU-
medlemskapet. Dessutom redovisas de medel används inom CAP.som

I kapitel analyseras effekterna3 CAP för konsumenter,av
skattebetalare och producenter, effekter för samhällsekonomin, syssel-
sättningen, miljön och regional utveckling. Vidare diskuteras CAP:s
effekter för omvärlden och särskilt för u-ländemas livsmedelssituation.
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vidavtal inom WTO, väntade kravEffekter for CAP nuvarande nästaav
Kapitlen ochöstutvidgning diskuteras. 2effekterWTO-nmda samt av en

nuvarande jordbrukspolitikoch analyssåledes beskrivning3 utgör aven
förslag och diskussionerutgångspunkt for deoch därmedutgör om enen

kapitel.efterföljandejordbrukspolitik fors isomny
varförviktigaste motiven tilldekapitelI 4 atttar anserupp

förslag till framtida måldärefterreformeras och lämnarCAP behöver
jordbrukspolitik.for EU:s gemensamma

förframtida målendeutvecklaskapitlen 5 8I omresonemangen-
också vilka medeloch diskuterarjordbrukspolitikenden gemensamma

diskuteras produktionenmålen. kapitel 5för nå Ibehövs att avsom
och säkra livsmedel, behovetlivsmedelskvalitetlivsmedel. Vi diskuterar

behov infomiation.konkurrens konsumenternassamt avav
hållbartlångsiktigtjordbruket och miljön. Ettdiskuteraskapitel 6I

kretsloppsinriktatframtidabetydelse ijordbruk och dess ett mer
landskapet,betydelse för detJordbruketsdiskuteras.samhälle öppna

mångfald redovisas.biologiskkultunniljön och
Vidjurhållningen.medel det gällerdiskuteras mål ochkapitel 7 när

skall ställa detsamhälletföreslår vilka kravoch vidiskuterar närsom
animalieprodulctionen.gäller

utveckling. Viregionaljordbruket ochkapitel diskuteras8I
inriktasåtgärder börregionalpolitiskarespektivehur struktur-diskuterar

förhållanden.omställning tillunderlättar jordbruketsså deatt nya
jordbruks-framtidaoch medel försammanfattas de målkapitel 9I
nuvarandedendiskuteras hurDärefterföreslagit.politik som

föreslår.målför uppnå demåste ändrasjordbmkspolitiken att
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jordbrukspolitiknuvarande2 EU:s

Målen för EU:s2.1 gemensamma
jordbrukspolitik

Commonjordbrukspolitik theMålen för EU:s gemensamma
Romfördraget.i Iredan 1957formuleradesCAPAgricultural Policy -

jordbrukspolitiken skalldenartikel i fördraget39 att gemensammaanges
ha mål att:som

tekniskafrämjajordbruketinomhöja produktiviteten attgenom0
jordbruks-utvecklingrationellochframsteg att trygga avengenom

produktionsfaktorema,utnyttjandeoptimaltochproduktionen ett av
arbetskraften,särskilt

levnads-skäligjordbruksbefollcningentillförsäkrapå så sätt en0
förindividuella inkomstendenhöjningsärskiltstandard, avgenom en

jordbruket,inomdem arbetarsom
marknadema,stabilisera0

försörjningen,trygga0
skäliga priser.tilltillgång tilltillförsäkra konsumenterna varor0

politikenutformningenviddetvidareRomfördragetI att avanges
hänsynskalltillämpa denförkrävsåtgärderoch de särskilda tasattsom

till:
jordbruketsföljdkaraktärsärskildajordbruksnäringens är en avsom0

naturbetingade olikheterstrukturella ochochsociala struktur av
jordbruksregioner,mellan olika

anpassnings-lämpligagenomföragradvisnödvändigheten attavo
åtgärder,

sektormedlemsstaternajordbruket i ärdet faktum utgöratt somen0
helhet.dessmed ekonomin iförbundennära

Frankrike, Tyskland,dåvarande EG-6målen ställdesNär upp var
jordbruksvaror.de flestanettoirnportörBeneluxländemaItalien samt av

påinriktadesvarit gällandeoch sedan dessmålDe sattes uppsom
jordbruks-och expanderaproduktivitetenförbättraAttproduktionen.

meningsfullaochrimligabedömdesbehovproduktionen motsomvar
eller kriget. Försörjnings-rådde i Europasituationbakgrund den somav
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säkerhet på hemmamarknaden viktig. Inkomstrnålet ñckvar en
framträdande roll och jordbruket huvudsysselsättning för inemotvar en

fjärdedel befolkningen.en av
jordbrukspolitiska målen i Romfördraget harDe inte ändrats, trots

de förändringar skett i ekonomin. Indirekt kan dock målenstora som
ha medeländrats tillskapats, särskilt det gällersägas närattgenom nya

struktur, miljö- och regionala åtgärder. Jordbrukets ekonomiska roll i
samhället Jordbruket svarade år för 2,5%har minskat. 1993 BNPca av
och 5,7% sysselsättningen i nuvarande EUl5 Jordbruksverket,ca av
1995

2.2 svenska jordbrukspolitiskatidigareDe
målen

Målen för jordbrukspolitik har varit oförändrade sedanEU:s 1950-
talet. Gör jämförelse med den svenska jordbrukspolitiken finnerman en

och målen skiftat inbördesmålen i Sverige förändrats iatt attman mera
betydelse.

Direkt efter världskriget fanns i Sverige behovandra även ett att
Produktionsmålet därförbygga livsmedelsproduktionen. stod iupp

efterfrågan på arbetskraftUnder 1960-talet rådde stark icentrum. en
livsmedel i Sverige ñck lägreindustrin och målet för produktionen av

prioritet. början kom signaler livsmedelsbrist iI 1970-talet omav
världen åter Under 1980-talet tonadesoch produktionen kom i centrum.

samtidigt konsumentmålet fickproduktionsmålet återigen störrener, som
på miljöområdet. års jordbruks-betydelse och mål infördes 1990nya

politiska lyñe miljö- och regionala frågornabeslut fram konsument-
ytterligare. Konsumentmålet innebär i korthet "Konsumentemas valatt
skall produktionen. skall godaKonsumenterna möjligheterstyra attges

miljöområdetvälja livsmedel slags". Vad gällermellan olika sägsav
följande: Miljömålet skall slå vakt rikt och varieratettattvara om
odlingslandskap och jordbrukets miljöbelasming." Prop.minimeraatt
1989/90:146

jordbrukspolitikenDe flesta mål för denEU:sav gemensamma
kretsar inkomstmål ochkring produktionen såsom produktivitetsmål,
prisstabiliseringsmål. Tyngdpunkten ligger således på utbudssidan. I
Sverige målstrukturen ungefär densamma fram till 1980-talet närvar
konsumentmålet, dvs. efterfrågesidan ñck betydelse. Riksdags-större
beslutet konsumentmålet1990 i tillsammans medsatte centrum



19jordbrukspolitiknuvarandeEU:s1997:102SOU

genomförandetvarföri 1995,medlem EUSverige blevrniljöfrågoma. av
fullföljdes.beslutjordbrukspolitiskaårs1990

medel2.3 CAP:s

Utveckling CAP2.3.1 av

oförändradehar varitjordbrukspolitikmålen för EU:sformellaDe
åren;underförändratshar däremotmedelCAP:ssedan enstarten.

revolutionär.evolutionärbeskrivaskan änutveckling snararesomsom
har till-reglerochsuccessivtändratsharolika regleringamaDe nya

årenförsvunnit. Medmedelnågrahar dockSällanbehov.kommit vid
överblicka. Ensvåraochalltmer komplexablivitmedlenhar därför att

därdenbeslutsprocessen gör,till dettaviktig förklaring utär att ser som
leder tillintressenofta disparatamedlemsländemasde olika

paketlösningar.ochkompromisser
livsmedels-inriktad påheltbörjanfrånCAP tryggaattvar
marknads-Genomproduktionen.stimuleraförsörjningen attgenom

inter-bl.a.priserfastställdaadministrativtformprisstöd, i somav
priserhögrejordbrukareñck EU:sgränsskydd,ventionspriser samt

Marknads-produktion.världsmarknaden för sinpåjämfört med priserna
utformadesoch oñaprodukteromfatta flertillutveckladesprisstöden att

interventions-område. Flervarjespeciallösningareller mindremer
till länderanvändes förexportbidragochinfördes exportåtgärder

teknisk ochmedtillsammansmarknadsprisstödenhögautanför EU. De
inomökadejordbruksproduktionentillleddeutvecklingekonomisk att
i likaemellertid inteökadeEUefterfrågan inomEU. Konsumenternas

varitfrån ha1970-taletövergick på netto-utsträckning. EUhög att
särskiltjordbmksvaror,flerablitillimportör nettoexportöratt av
EUhögahardär EU äranimalieprodukter,vegetabilie- och

grönsakerfrukt ochnettoirnportörfortfarandedäremot t.ex.stor aven
också nettoimportörlåga. EUförhållandevisstödnivåerdär EU:s ärär

EUimporterarproteinfoder. Dessutomoch storaoljeväxterav
ochkaffe,jordbmksvaror, såsomu-lands-produceradekvantiteter te

följdTillmarknadsregleringar.omfattas EU:skakao, inte avavsom
produktionsbegränsningarblevpåproduktionsöverskott vissastora varor

förstinfördes1980-talet. DessaCAP:s medel underblandinslagett nytt
mjölkområdet.på
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EU:s jordbrukspolitik saknade från början åtgärder för struktur-,
miljö- och regionala frågor. börjanI 1970-talet infördes de s.k.av
strukturfondema bara till del ligger inom CAP det förstsom en men var
1989 anslagen till fonderdessa ökade markant. Strukturpolitiken har,
liksom CAP i övrigt, blivit komplex åren.med Kännetecknande förmer
struktur- och regionalpolitiken den har förändratsär varje gångatt nya
medlemsländer tillkommit i SenastEU. 1995 tillkom stöd tillett nytt
regioner lågmed befolkningstäthet mål 6 särskilt föranpassatsom var
Sverige och Finland. Miljöåtgärder infördes i utsträckning förststörre
1992 inom CAP.

1992 beslutades den hittills omfattande förändringenmestom av
CAP. Bakgrunden till beslutet främst kritik tilltagande överskottmotvar
och därav följande budgetkostnader. De produktionsbegränsande
åtgärder vidtagits under hade1980-talet visat sig otillräckliga.som vara
Även politikens oförmåga klara inkomstfördelningsmål och effekternaatt
på miljön motiv. Vid tidpunkten för reformen fanns även ettangavs som
internationellt tryck på förändring CAP i de då pågående handels-av
förhandlingama i GATfzs Uruguayrunda.

De grundläggande förändringar den politikenav gemensamma som
beslutades 1992 attvar

sänka de administrativa priserna,0
kompensera jordbrukama för prissänkningar med direktstöd,0
införa produktionsbegränsningar,0
införa ntiljöersättningar och andra s.k. kompletterande åtgärder.0

De varuområden omfattades reformen 1992 spannmål,som av var
oljeväxter, proteingrödor och nötkött. Reformen innebar nivåerna påatt
gränsskydd, exportbidrag, interventionspriser sänktes och dessaattm.m.
medel därmed har fått minskad betydelse inom de varuområden som
omfattas. För kompensera prissänkningen infördes istället direktstödatt

djur eller hektar, dvs. djurbidrag och arealbidrag. Direktstödenper
visade sig dock leda till överkompensation beroende på marknads-att
prisema inte har fallit lika mycket de administrativt fastställdasom
priserna. I samband med refonnen infördes s.k. kompletterande åtgärder,
vilket innefattande nuljöersättningar, stöd vid förtidspensionering samt
stöd vid beskogning åkennark.av

Efter 1992 års reform CAP har reformer gjorts på fleraav varu-
områden såsom ris frukt och grönsaker. Diskussioner pågårsamt om
förändringar i regleringama för vin, tobak och olivolja. Diskussioner har
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nötkött,regleringama förframtida förändringarockså påbörjats avom
spannmål.mjölk och

jordbrukspolitiken idaganvänds i denmedel ärDe gemensammasom
huvudsakligen

produktions-främst exportbidrag,marknadsprisstödinterna0
interventionsåtgärder,ochbegränsningar

djurbidragochareal-direktstöd
handelsavtal,fall nedsattai vissatullar,gränsskydd främst genom

miljöersätmingar,
stnikturstöd.ochregional-

gränsskyddetdirektstödenmarknadsprisstöden,interna samtDe
stöd belastar EU:smarknadsregleringama. Dessade s.k.alla inomligger

garanti-jordbruksfondFEOGA:s EU:soch betalastill 100%budget ur
medel,nationellameddelvis betalasMiljöersättningama,sektion. som

åtgärder inomoch regionalaStruktur-garantisektionen.betalas också ur
medel ihuvudsakligenfinansieras däremotjordbrukssektom av

medel.nationellamedtillsammansutvecklingssektionFEOGA:s
jordbruksfonden.utanförliggerstnikturfonderfinns detDärutöver som

åtgärder årpå 1996olikafördeladjordbruksbudgetEU:sFigur 1

Marknads- studD OHeprisstöd ochareal-
42% djurbidrag

45%

Kompl-Struktur-
åtgärderregstöd

4%9%

medlemsland.respektivemedfmansieras dessutomåtgärderDessa av
bearbetning.b. Egen1997Europeiska kommissionen,Källa:

olikafördelade påutgifter 1996FEOGA:sredovisasfigurI 1
olikadebetydelsenåskådliggöraåtgärder. Detta sätt attär ett av

betydelse devilkenuppfattningfåCAP. Förikomponenterna att omen
ochproducentemapriserna,marknaden ochforharolika regleringama
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konsumenter, måste dock hänsyn inte bara till budget. Sådanatas
beräkningar redovisas i avsnitt 3.1.

År uppgick utgifter1996 EU:s för den jordbmks-gemensamma
politiken till 43 miljarder drygt 370 miljarder kr, omräknat medca ecu

växelkurs 1 8,70 kr, vilket ökning jämfört medstoren av ecu var en
1995 då utgifterna uppgick till 37 miljarder drygt 320 miljarderca ecu
kr. Denna budgetökning beror dock främst på utvidgningen från 12 till
15 EU-länder år vilket påverkade utgifterna1995, i synnerhet under

Av års utgifter gick 45%1996. 1996 till direktstöd och 42% till
marknadsprisstöd. Direktstödens andel har ökat sedan de infördes 1992,
och uppgick till drygt miljarder knappt1996 19 miljarder kr.170ecu
EU:s utgifter för marknadsprisstöden år 1996, knappt 18som var
miljarder knappt 160 miljarder kr, emellertid lägre beräknatänecu var

höga världsmarknadspriser på sparmmål. utgifterEU:s för dep.g.a.
kompletterande fördubblades årenåtgärderna mellan och från1995 1996
drygt miljarder till drygt miljarder från0,8 1,8 7,2 till 16,1ecu ecu
miljarder kr, miljöersättningarna 1996 uppgick till knappt 1,4varav

utgifter förmiljarder FEOGA:s regional- och stmkturstöd har ocksåecu.
tillökat och uppgick år 1996 drygt 3,8 miljarder drygt miljarder33ecu

åtgärdernakr. De kompletterande struktur- och regionalstödensamt
medñnansieras dessutom medlemsländerna.av

marknadsregleringar2.3.2 CAP:s

CAP:s marknadsregleringar idag

förTre grundläggande principer regleringarna etablerades redan när
de första marknadsregleringarna infördes under 1960-talet och gäller
fortfarande:

marknad frimed rörlighet för jordbruksprodukter med0 gemensam
administrativa priser,gemensamma

gemenskapspreferens, dvs. producerade inom unionen ska ha0 varor
företräde framför importerade varor,

och solidarisk finansiering.0 gemensam

Den marknaden inom EU har skapats tullar,attgemensamma genom
exportstöd och andra konkurrenssnedvridande subventioner hartyper av
tagits bort mellan medlemsländerna. Gemensamma priser innebär att
administrativa priser gälleri inom hela unionen. Ett sådant prissatta ecu
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Äveninterventionspriset. exportbidrag,är tullar och stöd är gemen-
inom unionen. Däremot kan marknadsprisema skilja sig inomsamma

unionen bl.a. beroende på hur den regionala produktionen istor är
förhållande till efterfrågan.

Gemenskapspreferensen innebär inom EU företräde påatt varor ges
marknaden framför från tredje land. Detta sker attvaror genom
jordbruksvaror från tredje land beläggs med gränsskydd, främst tullar.
Även andra åtgärder inom marknadsregleringama leder till högreatt en
prisnivå upprätthålls inom EU i jämförelse med de priser gällersom
utanför EU.

Gemensam finansiering innebär åtgärderna inom marknads-att
regleringama finansieras med EU:s budget. EU:s budget-pengar ur
intäkter består tullar, sockeravgifier avgifter från medlems-samtav
länderna. Medlemsländemas avgifter representerade år 1995 70%ca av
EU:s budgetintäkter.

Marknadsregleringarna uppvisar flora instrument såsomstoren av
bl.a. exportbidrag och tullar vid handeln med tredje land inter-samt
ventionsåtgärder och produktionskvoter inom unionen. Dessa instrument
stödjer generellt högre prisnivå inom EU jämfört med världs-en
marknaden, vilket illustreras överskådligt i figur

Figur 2 Principiell skiss hur EU:s marknadsregleringar påverkar
priserna på jordbruksvaror

Pris
AL

Tredje land E U- Tredje land
marknaden

Tull Exportbidrag

IKvoter
InterventionvMqm-s. VMpñs,

Import till EU: Export från E U:
Mil-pris EU-pris+ -

tull exportbidrag

VM-pris världsmarknadspris.
Källa: bearbetning.Egen



1997:102SOUjordbrukspolitik24 nuvarandeEU:s

skillnaden mellan EU-förkompenseraExportbidrag, attsom avser
betalas vidtredje land,tillvidvärldsmarknadsprisoch utpris export

på deförekommerExportbidragen,land.till tredjeEU:s export som
håller därmedEU,inomproducerasjordbruksvarorflesta uppesom

världs-tillämpasExportavgifter kanunionan.priserna inom om
prisethållsDärigenominom EU.prisernaöverstigermarknadsprisema

i EU. Dettakonsumenternavilketmarknadenpå den interna gynnarnere,
sparmmål.påår tillämpatsunderhar senare

någontull, ellermedbeläggslandfrån tredjeImportvaror annanen
hålls påpriserna inom EUockså tillledergränsskydd. Detta atttyp av
GATT-Som följdvärldsmarknaden.påhögrenivå är än avensomen

tidigare rörligahar deUR-avtalets.k.Uruguayrundan detfrånavtalet --
kvarstår emellertidUR-avtalettullar. Trotsavgiñema ersatts av

förjordbruksprodukter, bl.a.någraförgränsskyddrörligtfortfarande ett
grönsaker.ochfrukt

harkvoteringarolikai formProduktionsbegränsningar typer avav
produktionenbegränsaCAP. Genominomallt vanligareblivit att enav

priserna kanochunioneninomutbudetbegränsasproduktviss
produktionsbegränsningenmyckethållas Hur styrdärigenom uppe.

produkterna.de olikamellanvarierarpriset,och därmedutbudet,
och socker-mjölk-bl.a. inomtillämpasProduktionsbegränsningar

praktikenimjölkkvoterinnebärmjölkområdet attPåsektorema.
produktioneftersomomöjlig, överkvotenden tillåtnaproduktion äröver

avräkningspriset. Påhögreavgiftdrabbas änkvot ärsomav en
överstigerproduktiondenkvoteringensockerområdet innebär att som

marknads-EU:somfattasinteC-socker,B-kvot, dvs.s.k. A- och av
exportbidrag.landtill tredjemåstereglering utanexporterasutan

förinterventionsåtgärderradtillämpasgemenskapenInom även en
undersjunkapriset riskerarprisnivå inom EU. Närstödja hög attatt en

interventions-Sominterventionsköp.ingripanivå kan EUviss genomen
formåtgärder ikonsumtionsstimulerandebl.a.åtgärder räknas även av

avsättningen.för stödjaåtgärderprisrabatter attsamt
där EUjordbruksvarorpåframför alltProduktstöd finns p.g.a.

kgStöden utbetalasgränsskydd.inte harhandelspolitiska bindningar per
stöd.dessautbudetGenerellt stimulerasprodukt.levererad genom
för sänktakompenseraförinförtsdirektstöd harflestaDe att

utbetalas hektarDirektstödenpriser.därmed sänktaprisstöd och persom
och priserpå utbudeffektdirektainteeller djurenhet, har somsamma
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exportbidrag, intervention och andra marknadsprisstöd. Direktstöden
kan dock indirekt stimulera produktionen.sägas

I tabell redovisasl vilka marknadsreglerande åtgärder ñnnssom nu
för de viktigaste varuområden. Flertalet förädlade livsmedel omfattas
också EU:s marknadsregleringar exportbidrag ochav gräns-genom
skydd. Detta beror på dessa regleringar påverkar priset påatt de
jordbruksråvaror livsmedelsindustrin använder.som

Tabell 1 EU:s åtgärdermarknadsreglerande på olika
jordbruksvaror

Produkt Inter- Export- Gräns- Produkt- Direkt- Prod.-
vention bidrag skydd stöd stöd kvoter

Spannmål x x x x x
Oljeväxter x x
Proteingrödor x x
Socker x x x x
Frukt grönsaker xo. x x x
Vin x x x x
Torkat foder x x
Vallfrö x
Tobak x x x
Bomull x
Fiberlin x
Olivolja x x x x
Mjölk x x x x
Nötkött x x x x x
Griskött x x x
Fár- och getkött x x x x x
Fjäderläkött x x
Ass x x
Källa: SOU 1996:136. Egen bearbetning.

2.3.3 Miljöersättningar

Före 1992 farms endast fåtal miljöåtgärder inom CAP. I sambandett
med CAP-reformen år 1992 införde EU miljöersättningar på jordbruks-
området for komplettera och miljöanpassa marknadsregleringama.att
Formella miljömål inom CAP saknas emellertid fortfarande.

EU har fastställt för ntiljöersättningama medan detaljernaramar
utfonnas på nationell nivå efter godkärmande EU. Ersättningamaav
delñnansieras respektive medlemsland. Syftena med ersättningama ärav
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främjaproduktionsmetoder,intensivamindrebl.a. enuppmuntraatt
jordbruksmarkutnyttjandefrämjaextensiñering,miljövänlig ett somav

landskapet,miljön,förbättringochskydd naturen,tillhänsyntar av
odlingekologiskfrämjamångfalden,biologiskaoch dennaturresurserna

produktionlångsiktigtjordbruksmark tas avattuppmuntra ursamt
erosionskänsligaiellervåtmarkeranläggningförmiljöskäl, t.ex. av

avsnitt 3.3.3.ibeskrivsmiljöersätmingarområden. EU:s mer

regionalpolitikoch2.3.4 Struktur

och1970-taletbörjanform ibörjadeEUStrukturpolitiken i ta av
blyg-börjaniAnslagenstrukturfondema.s.k.detillfördesmedel var

skrevs1987enhetsaktens.k.denmed antogssambandI attsamma.
minskaviljandvs.sammanhålhiing,och social attekonomiskmålet om
blevResultatetRomfördraget.in iregioner,olikamellanskillnaderna en

avsevärdoch1989kraft årträdde ireformgenomgripande ensom
dendvs.Stmkturfonderna,stmkturfondema.tillanslagenökning av

utvecklings-jordbruksfondensochfondensocialafonden, denregionala
och denkoordineradesfiske,fond forfjärdefinnssektion dessutom en

forantal huvudmålbegränsatmedordningen,nuvarande ett
infördes.verksamheten

årregionalpolitiken,ochstruktur-reformeringenEfter den senaste av
1999:perioden 1994huvudmål förfemföljandebeslutades1993, om -

regioner,eftersattaanpassningekonomisk av
industriellavtagandemedområdenomställningekonomisk av

aktivitet,
och åtgärderlångtidsarbetslöshetbekämpning somav

for ungdomar,arbetsmarknadenpåinträdetunderlättar
utbildning,arbetslöshetåtgärderförebyggande mot

utveckling,landsbygdensfrämja
struktur,jordbruketsanpassning ava.

landsbygdsornråden.mångfald i känsligaekonomiskutveckling av

EU-medlermnarblevFinlandochSverigeföljdSom attaven
befolknings-lågmedregionerstödjamål 6skapades attett avsersom

mål 6och 5bmål 5afrämstdet samtjordbruksområdetPåtåthet. är som
aktuella.är

skogsbruketochjord-omstruktureringstöd tillMål 5a avavser
Åtgärder kanfiskefonden.finansierasdettafisketäven somurmen

tillstartstödinvesteringsstöd,bl.a.omfattarstöddettafinansieras inom
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jordbrukare, startstöd till producentorganisationer för frukt ochunga
grönsaker, stöd till förbättra och vidareutveckla hantering,att förädling
och marknadsföring jord- och skogsbruksprodukter stöd tillav samt
mindre gynnade områden LFA less favoured areas. Stöden, ärsom
frivilliga, finansieras både EU:s jordbmksfond och medlemslandet.av av

Mål 5b öka mångfalden och livskrañen på landsbygden.attavser
Satsningarna riktas till främst projekt bedöms bidra till utvecklingensom
på landsbygden. Exempel på åtgärder kompetensutvecklingär inom
turism, små och medelstora företag eller inom den areella sektorn, dvs.

till andra näringaräven jordbruket. För placerasän i detta mål skallatt
regionen bl.a. ha låg BNP capita, hög andel sysselsatta i jordbruken per

låga inkomster från jordbmk. Stödensamt finansieras, dels EUav
jordbruksfonden, regionalfonden och socialfonden, delsgenom av

nationella medel inom respektive medlemsland.
Mål 6 glest bebyggda regioner med invånareextremt 8avser max
kvadratkilometer. Mål tillkom6 Sverige ochper nämnts närsom ovan

Finland blev medlemmar och skapades för inom geografisktatt ett
begränsat område kunna använda del de stöd ansågsen av som vara
berättigade, olika skäl inte tillämpliga under rådandemen som av var
förutsättningar. målområdet,Inom i Sverige består de inresom av
delarna Norrland och delar nordvästra Svealand, kan struktur-av av
fonderna finansiera projekt bidrar till områdets utveckling,som
däribland åtgärder inom mål 5a, dvs. åtgärderäven riktade mot
jordbruksföretag och landsbygdens utveckling. -
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3 CAP inför framtiden

3.1 CAP, konsumenterna, skattebetalarna och
producentema

3.1.1 Inledning

Med hjälp gränsskydd främst tullar och andra marknads-av - -
reglerande åtgärder främst interventionsåtgärder, produktionsbegräns--
ningar och exportbidrag hålls priserna på jordbruksvaror inom EU på-

nivå generellt överstiger världsmarknadsprisema.en som Principiellt
bestäms skillnaden i pris innanför och utanför EU storleken påav
exportbidraget för de produkter EU och tullensexporterarsom av
storlek for de EU importerar.varor som

Under de åren, efter 1992 års refonn,senaste har del utgifternaen av
för CAP flyttats från konsumenter till skattebetalare. Reformen innebar
lägre marknadsprisstöd och därmed lägre marknadspriser for
konsumenter på främst spannmål. Som kompensation erhåller
producentema direktstöd belastar EU:s budget. För begränsasom att
budgetutgiñema används i ökad utsträckning produktionsbegränsningar.

3.1.2 CAP:s effekter för producentema

Ekonomiska effekter för producentema

Producentema inom EU erhåller stöd för sin produktion dels via ett
högre pris på världsmarknadenän dels via direkta bidrag. OECD
beräknar årligen PSE-tal Producer Subsidy Equivalent, uttryckersom
hur andel producentemasstor intäkter stöd.utgörs För EU:sav som av
del ingår inte miljöersättningama i PSE-beräkningama. En viss
osäkerhet finns i beräkningarna bl.a. eftersom världsmarknadspriser är
olika på olika platser och valutakursförändringar påverkar resultatet.
PSE-talet ska därför mått beskrivaett trenderatt ochses som
ungefärliga stödnivåer. PSE-talet däremot ingetsäger vad skulleom som
ske med priserna vid avreglering jordbrukspolitiken. På deen av
varuområden där EU har höga stöd produktion skullesamt storen en
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världsmarknadspriserhögreleda tilljordbruksstödenavreglering av
minska.dåEUinomproduktionen väntaseftersom

jordbruksvaroma.viktigastedeingår 12PSE-beräloiingarnaI av
påexempel trotsolivolja däremotochvin äroch somFrukt varor,grönt,

PSE-ingår iintejordbruksproduktion,EU:sdelviktigde utgöratt aven
underOECD-länderfor olikaPSE-talredovisas3figurIberäkningama.

och 1996.1993-951986-88,åren

i olikaintäkterproducenternasjordbruksstödAndelFigur 3 av
PSE1996och1993-95åren 1986-88,underOECD-länder

i %
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å
s
m

bearbetning.Egen1997.OECD,Källa:

OECDinomlivsmedelsproducenterJämfört somandramed större
Däremothögre.EUinomstödnivåemaCanadaochUSA ärAustralien,

har1996UnderSclrweiz.ochNorgei Japan,EU lägrestödnivån i änär
världsmarknads-högapå devilket berorEU,sjunkit inomstödnivån

underRefonnema1995/96.underspannmål senarepå säsongenpriserna
reformernaharstödnivån. Däremottotaladenförändrathar inteår

ochkonsumentermellanfinansieringenfördelningenförändrat av
skattebetalare.

exportbidrag,främstdvs.marknadsprisstöden,utgjordeTidigare
. inomstödendelmycketinterventionsåtgärder, storgränsskydd och aven

tillstödet82%utgjortha1986-88periodenunderFrån avCAP. att
harDirektstödenOECD.51% enligt1996årdeutgjordejordbruket,

Övriga bl.a.stöd,33%.till8%frånökatperiodunder samma
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regionalstöd, utgjorde år 16%,1996 vilket ska jämföras med endast 10%
åren OECD1986-88 1997.

Ser stödnivån på olikatill produkter under perioden 1993-95 ärman
högst för foderspannmål,den mjölk och nötkött där nivåerna är över

Även60% se figur 4. för ris, socker, oljeväxter och får- och lammkött
hälften inkomsten.stödet För griskött ochutgör än ägg ärmer av

däremot PSE-talen låga. Kostnaden för fördyrade fodermedel har dragits
År bilden delvis Spannmålssektom,bort. 1996 är en amian. som

gynnades höga världsmarknadspriser, ñck då betydligt lägre stöd änav
förtidigare. Andelen stöd 1996 nötkött, mjölk, oljeväxter,störstvar

socker får- och lammkött.samt

Figur Andel jordbruksstöd intäkter i4 producenternas EUav
åren 1986-88, 1993-1995 PSE i %under och 1996

1986-88

1993-95Eln.-
I1996

-

ii .-

Källa: OECD, bearbetning.1997. Egen

Andra effekter för producentema

CAP har naturligtvis andra effekter för producentema deän att
priser de erhåller blir högre i omvärlden. Olika kvotsystem ochän
produktionsbegränsningar har blivit allt vanligare CAP,inom vilket
leder till minskad flexibilitet för producentema. I del fall kan dessaen en

innebära kraftiga låsningar produktionsmöjligheterna,system t.ex.av
det gäller produktion mjölk, medan de i andra fall inte innebärnär av

låsning individuellt, det gäller arealbidraget förnärt.ex.samma
spannmål effekt, blivit märkbar förEn annan somm.m. mer

år,producentema under den ökade administrativa belastningen.ärsenare

2 17-0894
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för skattebetalarna3.1.3 CAP:s effekter

från jordbruksfondUtgifter EU:s

utgifterna på jordbrukets område finansierasDe avgemensamma
hälñenjordbruksfond FEOGA drygt EU:s totalaEU:s utgörsom av- -

består ochtill EU:s budget tullar producent-budget. Inkomstkälloma av
avgift från respektive medlemsland baseras påavgifter samt somen

Medlemsländemas avgiñ denoch BNI.momsunderlaget utgör största
inkomstkällor.delen budgetensav

åren miljarder ecuutgifter 1986-97Figur totala5 EU:s

90 - Åtgärder jordbruket FEOGA3
80 - Övr. strukturâtgñrderej FEOGAI
70 -- Övrigt
60 --
50 -
40 -
30 --
20 ..
10 .-
0 mâVlg

åå êê

Åra: 1997 budget.å: 1987-94131112, 1995-97EU15.Utgiftemaför år EUIO,1986 avseravser
bearbetning.b.kommissionen, 1997 EgenKälla: Europeiska

utgiñer under perioden 1997totala 1986redovisas EU:sI figur 5 -
övrigt. Som framgårandra stnikturåtgärderpå jordbruk,uppdelade samt

fördubblats under perioden, frånutgifterharfiguren EU:s änmerav
miljarder kr till drygt 86år 1986 ca 310miljarderknappt 36 ecu

kr. Utgiñema för CAP harmiljarderår 1997 ca 750miljarder ecu
till miljarder 1986 motsvaradestigit från 46under period 23 ecu.samma

utgifterna och hade dennade totala 1997CAP 64%utgiñema för av
budget går tillandel EU:ssjunkit till 53%. Denandel av som

frånutanför jordbruksfonden har stigit 14liggerstrukturåtgärder som
24% under perioden.till

två delar, dels garantisektionenJordbruksfonden indelad iär som
interventionsåtgärder och direktbidragfinansierar exportbidrag, samt
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miljöåtgärder och andra kompletterande åtgärder, dels utvecklings-
sektionen finansierar struktur- eller regionalpolitiska åtgärder inomsom
jordbrukssektom. Budgetkostnadema för EU:s garantisektion se figur

uppgår6 preliminärt till miljarder för42,3 1997 ca 370 miljarderecu
kr. kan jämförasDetta med motsvarande utgifter 1986 uppgick tillsom
22,1 miljarder ca miljarder kr.190 Den andel går tillecu som
direktstöd och miljöersättningar har ökat under år, medan densenare
andel går till marknadsprisstöd har minskat.som

Utgiñema for utvecklingssektionen, också visas i ñgur årsom var
1986 0,77 miljarder knappt miljarder kr, vilket då7 motsvaradeecu
3,4% jordbruksfonden. utgifter för struktur-EU:s och regional-av
politiska åtgärder har ökat garantifondens utgiñer och beräknasänmer
1997 uppgå till miljarder3,7 32 miljarder kr, vilket motsvararecu
8,0% utgifterna i jordbmksfonden.av

Figur utgifter för utvecklingssektionen6 EU:s garanti- och under
perioden miljarder ecu1986 1996-

45 -
GamntisektionenEl

40
lUtvecklingssektionen

35

30 --
25 -
20 -

i

ÅrUtgiñernaför år 1986 år år budget.EUl0, 1987-94EUl2, 1995-97EUl5. 1997avser avser
Källa: Europeiska kommissionen, b. bearbetning.1997 Egen

Uttryckt och år för budgetutgiñema forEU motsvararper person
FEOGA hela kostnadeneller kr. dock inte110 1000 Detta ärca ecu ca

Åtgärdernaför jordbrukspolitiken för skattebetalarna i EU. inom
utvecklingssektionen delvisfinansieras emellertid bara EU:sav gemen-

medlemsland.budget. finansieras berört MotsvarandeRestensamma av
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garantisektionen.åtgärderna i Därutövergäller de kompletterandeäven
stöd till Sverige.jordbruksstöd, exempelvisnationellafinns även norra
från skattebetalare,transfereringama EU:sde totalaOECD beräknar

orsakasjordbrukssektomtillnationella medel,inklusive som av
vilket 130miljarderår till 48,2jordbrukspolitiken 1995 motsvararecu

OECD 1996.och årkrca 1100 personecu per

för konsumenternaeffekter3.1.4 CAP:s

konsumenternaeffekter förEkonomiska

CAPbetala förfår konsumenternatidigareSom redovisats genom
andelberäknar hurlivsmedel. OECDpåhögre priser stor av

jordbrukspolitiken.orsakasråvaruledetpris ikonsumentens avsom
innehållerEquivalent ochSubsidyConsumermått kallas CSEDetta

osäkerhet.PSE-måttet vissliksom en

råvaruledetikonsumentpriserna utgörsFigur Andel7 avsomav
åren 1986-88, 1993-95olika underi länderjordbruksstöd

CSE i %1996och

70%
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60%
3-95199D

50% 1I1996
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uå
2

bearbetning.OECD, EgenKälla: 1997.

vilketsjunkit kraftigt,CSE-talen for EUframgårfigurAv 7 att
trendMotsvarandedirektstöd.användningenåterspeglar den ökade av

OECD-länder.for många andrafinns även
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Jämfört med konsumenter i andra jordbruksproducerandestora
länder har konsumenterna i högre kostnad förEU jordbruksstöden. Ien

Schweiz betalar dock konsumenternaJapan, Norge och än mer.
Under perioden 1993-95 utgjorde jordbruksstöden 37%ca av

Årkonsumenternas utgifter. 1996 motsvarande siffra 23%, vilketvar ca
onormalt lågt de höga spannmålsprisema på världsmarknadenvar p.g.a.

under 1995/96. OECD uppskattar merkostnaden för CAPsäsongen att
för genomsnittskonsument år kr vid då gällandeEU:s 1995 1200var ca
världsmarknadspriser OECD 1997. denna merkostnad ingår dockI
enbart jordbruksvaroma, fruktde traditionella medan exempelvis och
grönsaker, del konsumtionen i vissa EU-länder, inteutgör stor avsom en
ingår. OECD:s beräkningar dock inte hur mycket konsumenternaanger
skulle tjäna på avreglering CAP. Vid avreglering kommeren av en
troligen världsmarknadspriserna stiga på flera jordbruksvaror ochatt
därmed skulle för konsumenterna vid sådant scenario troligenvinsten ett
bli mindre CSE-talenvad visar.än

råvaruledetFigur Andel konsumentpriserna i i8 EU ärav som
årenjordbruksstöd CSEunder 1986-88, 1993-95 och 1996

i %

1986-8870% -
1993-9560%

E1996
50% - 1
40%
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Källa: OECD, bearbetning.1997. Egen

Som framgår tabellenfigur redovisas CSE-talen för EU.I 8 av var
för nötköttkonsumenternas merkostnad under perioden 1993-95 störst

55%, socker 48%.ris 55%, mejeriprodukter 50% och 1996 var
socker och mejeri-konsumenternas merkostnad för nötkött,störst
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spannmål minskatmerkostnad för harprodukter. Konsumenternas stort
på högapå CAP-reformen, delsdelsåren. Det beror,under de senaste

världsmarknadspriser.
jordbrukspolitik, dels viainvånare för EU:sTotalt betalar EU:ssett

perioden betaladeUnder 1993-95på livsmedel.dels via prisetskatten,
miljardermiljarder ca 410genomsnitt 47iskattebetalarna i EU ecuca

bidrog med imedan konsumenternajordbrukspolitikenkr för genom-
figurvilket framgårmiljarder kr,miljarder ca 530snitt 61,5 avecu

År carespektive miljardersiffror 38,7motsvarande 56,21996 ecuvar
priset harkostnad viamiljarder kr. Konsumenternasrespektive490 340

budgetmedlemslandemasochkostnaderna via EU:smedandock minskat
åroch djurbidraginförandet areal-påfrämst berorhar ökat, vilket av

Som framförtsmarknadsprisstöd.sänktaförkompensation1992 som
tidenvärlden denspannmålspriser itidigare höga senasteär annanen

AttCAP har minskat.kostnader förkonsumenternasanledning till att
utvidgades 1995.också på EUhar ökat berorbudgetkostnaderEU:s att

Överföringar tillfrån och konsumenterskattebetalareFigur 9
åren och 19961986-88, 1993-95i EU underproducenter

miljarder ecu

70 Skattebetalare
60 4. DKonsurmnter
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0 -4-

19961993-951986-88

bearbetning.Källa: OECD, 1997. Egen

förskattebetalarnas kostnaderochkonsumenternasUppgifterna om
Eftersom avregleringvärldsmarknadspriser.utgår från dagensCAP en

världsmarknadspriser på de jordbruksvarorskulle leda till högreCAPav
redovisadeproduktion deochhar höga stöddär EU sägerstoren

påskulle tjänainvånaremycket EU:shursiffrorna inget enom
inom EUlivsmedelsprisernaemellertidCAP. Klartavreglering är attav
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budgetkostnadema skulle sjunka vid avreglering EU:ssamt av
jordbrukspolitik.

Andra effekter för konsumenterna

och medI regleringssystemen för olika produkter olika ochatt är
fördyringen olika produkter skiljer sig påverkas konsumentens valav

CAP. För vegetabiliska fetter sker ingen fördyring via CAPt.ex.av
förmedan mjölkfett och olivolja betalas delen stödet viastörre av

matpriset, vilket naturligtvis påverkar konsumtionsmönstret.
har lagstiftning påEU i alla områdenstort sett rörgemensam som

människors liv och hälsa i relation till livsmedel. Veterinärlagstiftningen
innehåller förutom lagstiftningen djursjukdomar krav på skyddävenom
for människors hälsa vad gäller animaliska livsmedel. Inom livsmedels-
lagstiftningens har dessutom fastställt antal skallett receptram man som
följas vissa beteckningar skall användas. Dessa produkterom avser som

föremål för handel mellan medlemsstaterna.är stor

3.2 samhällsekonominCAP, och

sysselsättningen

3.2.1 CAP:s effekter för samhällsekonornin

Varken PSE eller CSE jordbruksstödets samhällsekonomiskamäter
kostnader eftersom endast överföringar mellan konsumenterde mäter
och skattebetalare å sidan och producenter å andra sidan.ena
Effektivitetsförluster uppkommer därför jordbrukspolitiken påverkaratt
fördelningen Genom jordbrukspolitiken användsresurser.av mer

inom jordbruket vad skulle varit fallet stöd.än utanresurser som armars
Jordbruksproduktionen blir därmed högre medan konsumtionen blir lägre
i jämförelse med situation stöd.utanen

Olika studier har analyserat jordbrukspolitikens effekter försom
sarnhällsekonomin redovisade i SOU3 1997:74 visarexpertgruppav

stöd till jordbruket leder till kostnader för andra sektorer i samhället.att
Dessa studier, sinsemellan har olika antaganden och förutsättningar,som
visar samhällsekonomiska i formvinster ökad BNP skulle uppståatt av
på sikt jordbruket.vid avreglering Enligt studierna skulleen av en
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3%.intervallet till I0,7ökning inommedpåverka BNPavreglering en
till miljöeffekter.hänsynemellertid ingenberäkningardessa tas

kapitalisering i mark och kvoterCAP och3.2.2

exempelvisolika faktorerjordbruksmarkpåPriset styrs somav
Markprisetjordbruksvaror.påprisutvecklingenochskattelagstiñning
regelverketjordbrukspolitiken attdenpåverkas genomgemensammaav

ökar vinsten.sinvilket iintäkterna,ökar tur . högreföljdtillpå marknadenprisökning t.ex.sikt lederPå kort aven
sikt kommerPå långökar.arbetettill detersättningenstöd till att egna

denförhögre prisbetalavilligalantbrukare ettdock attatt varanya
markengällerSammamark.begränsade omresonemangresursen

vilket påökar,arrendeprisettillleder oftaIntäktsökningararrenderas. att
markägarenpassivetillfaller denintäktsökningeninnebärlång sikt att

marken.brukar-enoch inte av
kvoterdärproduktionsgreniintäktsökninglederPå sätt enensamma

handlaskanökar depå kvoterprisettilllång siktpåförekommer att om
ökakommer prisetkan säljas,intekvoternaOm attfri marknad.på en

lantbruksenhet.bestämdtill,bundenkvotenfaktorden är t.ex. ensom
förtönnögenhetsökningsåledes till ägarenlederIntäktsölcningen en

produktionskvot.åkermark ellerformtillgång, ibegränsad avenav
inteDenfåttförst ägertillfaller denFördelen somresursen.som

elleretablera sigoch villproduktionsrättigheterellerjordbruksmark
nuvarande stöd.fördelsåledes ingenfårproduktionexpandera sin av

deförarrendeprisemaökningkonstaterasSverige kanI aven
påpriserHögaEU-medlemskapet.efteromförhandlatsarrenden som

prissättningfridärStorbritannien,ochNederländernamjölkkvoter i
begränsadikapitaliserasstödenexempelytterligareråder, att enär

resurs.

sysselsättningenföreffekter3.2.3 CAP:s

inomjordbruksproduktionenstimulerarmarknadsregleringarCAP:s
jordbruketsysselsättning itillledervilketstöd,högaEU somengenom

konstateratstidigareharCAP Detskulle varitvad denhögre utanär än . negativt. Detsektorerandra ärpåverkarjordbrukettillstödhögaatt
vidblir högresamhälletsysselsättningen itotaladendärför tveksamt om
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med avregleratjämfört situationCAP medbibehållande ettett enav
jordbruk.

primärproduktion harjordbrukets i EUinomAntalet sysselsatta
tabellvilket framgårkrañigt,minskat av

inom EU andeli jordbruketsysselsattaTabell Antal2 samt av
åren 19931970, 1980 ochundertotalt sysselsatta

1993 19931980 198019701970
AndelAntalAntal AndelAndelAntal

100010001000
3,2% 99165,0% 1177Belgien

5,4%8,15 13120011,5%Danmark 266
272 3,1%403 5,3% l8,6% 12 262Tyskland
791 21,3%30,3%40,8% l 016Grekland l 280
212 10,1%19,3% l29,5% 2 229662Spanien 3

5,1%8,5% l 195l 82113,5%Frankrike 2 751
12,7%18,3% 15120927,1%283Irland

619 8,2%14,3% l2 89920,2%Italien 3 878
3,0%59 5,5%9,7%14Luxemburg

265 3,9%4,9%" 244Nederländerna
Österrike 6,9%10,6%18,7% 323553

11,7%28,5% 516l 120Portugal
"" 8,6%13,5%24,4% 314538Finland

3,4%211 5,1%8,1%314Sverige
2,2%681 2,7% 518Storbritannien

5,6%9,6% 7 77311 946EU "12
jordbmk, jakt, skog och fiske.år och 1980Antal 1970sysselsatta avser

Uppgift saknas.
bearbetning.1996. Egenkommissionen,EuropeiskaKälla:

totalt antalandeljordbrukssektomanställda inomAntalet som av
40% i de länderoch drygtvarierade mellan 5sysselsatta 1970 som nu

5,6% igenomsnitt EU.iMotsvarande andel 1993iingår EU. var
21,3%Greklandijordbrukssektom 1993Andelen sysselsatta i störstvar

2,2%.med Ilägst andelStorbritannien hademedanpå 13,6%,och Irland
periodmotsvarandejordbruket undersysselsatta iSverige har andelen

isysselsattafanns flestabsoluta tal 1993till 3,3%. Ifrånminskat 8,1
FrankrikeSpanien ochTyskland,miljoner. I ärjordbruket i Italien, 1,6

l,2-l,3 miljoneri respektive landjordbruketsysselsatta iantalet ca
EU-nivåpåsaknas statistikhandelsledetoch överindustriFör

totalauppgick detEU15sysselsatta. Inomantaletutvecklingen över
tabellvilket framgårtill miljoner,2,4antalet sysselsatta 1994 av
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Andelen sysselsatta i livsmedelsindustrin förhållandei till totalt antal
industrisysselsatta högst i Danmark, Grekland, Irland och Spanien därär

femtedel alla industrisysselsatta i respektive land arbetar inomca en av
livsmedelsindustrin. TysklandI andelen endast 7% medan den ivar
Frankrike och Storbritannienll 14%. SverigeI andelen ungefärvar var
10%, vilket ungefarligen EU:s genomsnitt.motsvarar

Tabell 3 Antal i livsmedelsindustrin i årsysselsatta EU 1994

Antal syssel- Andel industri-av
1000 sysselsattasatta

Belgien 62 l 1%
Danmark 63 20%
Tyskland 460 7%
Spanien 346 20%
Frankrike 367 l 1%

Grekland 49 21%
Irland 38 22%
Italien 191 8%
Luxemburg 2 7%
Holland 119 17%

Portugal 80 12%
Storbritannien 508 14%
Österrike 38 8%
Sverige 60 10%
Finland 39 11%

EU 15 2 422 11%
Källa: SOU 1997:25.

3.3 CAP och miljön

Miljöpolitiken inom jordbruksområdet3.3.1

Miljöfrågor har fått allt betydelse inom på årEU såvälstörre senare
på övergripande plan specifikt på jordbruksområdet där olikaett som

rniljöåtgärder har införts under l990-talet. Inom finns detEUtyper av en
rad generella miljömål gäller alla näringar. Däremot innehållersom
CAP:s mål i Romfördraget inga miljömål.

EU:s miljöåtgärder finns återgivna på olika ställen i Romfördraget
bl.a. i artiklarna 36, l00a l30r-t. När det gäller varuhandelnsamt
har medlemsstaterna på vissa villkor tillgripa importrestriktionerrätt att
till skydd för bl.a. människors, djurs och liv och hälsa. Rådetväxters
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kan sedan harmonisering sådanabesluta bestämmelser. Andraom av
miljöåtgärder handelinte med däremot irör är storsom varor

nationell angelägenhet,utsträckning vilket innebär medlems-atten
länderna får ha striktare, inte mindre strikta krav deänmen
harmoniserade reglerna, det inte står i strid med någonom annan

fördraget. Bland allmänna miljömål, såledesbestämmelse i EU:s som
gäller jordbruket, kan följande:även nämnas

samhället för sin miljöpåverkan.Varje sektor i ska ta ansvar0
Unionen ska främja hållbar och icke-inflatorisk tillväxt tar0 en som
hänsyn till miljön.

skyddaEU:s miljöpolitik ska bidra till bevara, och förbättraatto
miljön, skydda människors hälsa, utnyttja naturresursema varsamt

åtgärder på nivåoch rationellt främja internationell för lösasamt att
regionala och globala miljöproblem.

Även finns några formella miljömål för jordbruket idet inteom
Romfördraget så har Kommissionen olikapresenterat papper som

bl.a. förslag till åtgärdsprogrambehandlar jordbrukets miljöproblem, ett
det föreslagnahållbar utveckling KOM/95/647. I åtgärds-mot en

sambanden skall vidareutvecklas mellan styrmedelprogrammet attanges
for rniljökraven övergång frånjordbruksmarknaden och genom en
marknadsprisstöd med bättre integreradtill direktstöd samt en
marknadspolitik, och miljöpolitik.landsbygdsutveckling

miljönCAP:s effekter för3.3.2

miljöpåverkan på bådeHistoriskt har jordbruket lett till stor gotten
eftersomoch Jordbruksproduktion innebär ingrepp i miljönont. stora

syftet produktionen påverka miljön så den avkastarsjälva med är attatt
positiva miljöeffekterjordbruksprodukter. Jordbruket bidrar till som

kulturmiljö. ekonomiskaexempelvis varierande odlingslandskap och Den
avkastningsnivåeroch tekniska utvecklingen har emellertid lett till högre

ekonomisktoch ökad specialisering. Därför det bl.a. inte längreären
tillvilket ledermotiverat hålla djuren på beten, attatt magrare

miljöproblemAndra betydandeartrikedomen i odlingslandskapet hotas.
bekämpningsmedelsrester.ochinom jordbruket läckage växtnäringär av

på denflesta miljöproblem EU idag berorjordbrukets inomDe merav
på jordbrukspolitiken.utvecklingenekonomiska och tekniska i änstort
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finns emellertid. Höga prisermellan CAP och miljönKopplingar
CAP incitament tillmarknadsregleringar inomolika typer gergenom av

stöd.hade varit fallet Dettaproduktion vadintensivare än utansomen
miljöeffekter. En intensivareoch negativaför med sig både positiva

odlingslandskapetstrukturella förändringar iproduktion leder till samt
gödningsmedel ochanvändningmiljöbelastning ökadökad avgenomen

bekämpningsmedelsrester har också blivitochkemikalier. Urlakning ett
Samtidigtodlade områden inom EU.intensivtallt problem i destörre

lederökar, vilket till detmarkvärdenainnebär höga stödEU:s attatt
Huruvida höga stödsin mark. EU:slönar sig skötabättre att gynnar en

grad specialisering inomosäkert. högökad specialisering Enär av
har mycket låga stöd.Zeelandjordbruket återfinns i Nyaäven t.ex. som

för marknads-kompensationinfördesArealbidragen, attsom ensom
således hasänkt intensitet ochlett tillsänktes, borde haprisstöden en

entydiga. Samtidigtdock inteEffekternavarit positiva för miljön. är som
begränsad, vilket hindrarmarkenbidragsberättigadeden gräs-är att

bibehålls strukturspamimålsodling,ställs tillbevuxen mark en somom
fodermedelbekostnad ispamnnålen på vallensrelativt sett somgynnar

djurproduktionen.
omställningsmarkextensiva betesvallenSverige denI har som var

bedöms påspamimålsodling, vilket beroförtagits i bruktill delarstora
ökad försäljningSverige. Enarealbidrag iinförandet EU:s avav

troligen påEU-medlemskapet berorsedanbekämpningsmedel i Sverige
Å miljöersättningama tillsidan harSverige. andrainförandet CAP iav

EU-medlemskapet, vilketföljdpåtagligt tillsvenskt jordbruk ökat av
ökat kraftigt.ekologiska odlingeninneburit denbl.a. att

olikai sig leder tilljordbruksproduktionentydligtDet är att
dock inte i första handproblem berorflesta dessamiljöproblem. De av

och tekniska utvecklingenpå ekonomiskajordbrukspolitiken denpå utan
förCAP:s åtgärderkritik riktaskani Däremot attmot attstort.
saknarotillräckliga.miljöbelastning Dessutomjordbruketsminimera är

miljömål.CAP formella

milj öersättningar3.3.3 EU s:

infördesCAP ganska ochinomMiljöersättningsprograrmnet är nytt
och förfinansierade CAPkomplettera denför1992 attgemensamtatt

första handjordbruket iinomMiljöpolitikdenna.miljöanpassa anses
faktumdetkan förklarasangelägenhet. Detnationell att enavvara en
Förordningenregionala.miljöproblemenjordbruksanknutnadel de ärav
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förendast2078/92rniljöersättningarEU:s ramarangerstyrsom
miljö-fördetaljernamedanrad syften,miljöåtgärder engenom

fårErsättningsnivåemanivå. röranationellpåutformasersättningarna
skaMiljöersättningama ersättafastlagdavissainom gränser.sig

föråtgärderolikaförharkostnader de samtdeförjordbrukama
Om detändras.produktionenuppståkaninkomstbortfall när ansessom
incitamentdel.sk.innefattadärutöverbeloppenkanmotiveratsärskilt en

hälftenoch tillEUhälftenhuvudsak tillbetalas iMiljöersättningama av
gick årjordbruksbudgettotalaEU:smedlemsland. Avrespektiveav

tillkrmiljarder12camiljarder1,4knappt3% eller1996 ecuca
år 1995.medjämförtökningmarkantvilketmiljöersättningar, var en

medlemsländernadepåalltframförberor treökning attDenna nya
Österrike miljöersättningarandel änharoch störreSverigeFinland, en

EU-ländema.de övriga
rullandeunderlöpermiljöersättningsprograrnrnetsvenskaDet

jordbruket. Förmiljömål försvenskapåbyggerochfemårsperioder
års1990fastställdes imiljömåldefortfarandegällerjordbruket som

ibrukningsmetoderochmarkanvändningval"Vidlivsmedelspolitik: av
långsiktigochmiljögodpåkraventillhänsynmåstejordbruket tas en

riktvaktslåskallMålet ettattmedhushållning omnaturresursema. vara
miljö-jordbruketsminimeraochodlingslandskapoch varierat att

försvenskaDet programmetl989/90:146.belastning Prop.
1997:74.SOUstöd,olikatiof.n.innehållerrniljöersättningar se

effektervilkaslutsatserlångtgåendenågradratidigtförDet avattär
betydligtdock störreTydligtSverige.sig i attmed ärförtprogrammen

följd EU:stillåtgärdermiljötörstärkandetillanvändasmedel kunnat av
delhelmedemellertid drastycksmiljöersättningar. Programmen en

kulturmiljöer,förersättningbl.a.ersättningar,bamsjukdomar. Vissa
betes-tillstödmedanbudgetramen,denöverskriditvidahar avsatta

önskat.uppslutningmindrefåttmarker än

utvecklingenregionaladenochCAP3.4

regionalpolitikenochstruktur-Mål för3.4.1

skall förbättrajordbrukspolitikenframhållsRomfordragetI att
vissastöd inomsärskildaframgårVidareproduktivitet. attjordbnikets

missgyrmasföretagunderstödjaförtillåtaskan avatt somramar
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strukturella förhållanden eller till följd speciella förhållanden inomav
vissa områden.

I samband med antagandet den s.k. enhetsakten 1987 skrevs detav
i Romfördraget medlemsländerna ska efter socialatt ochsträva

ekonomisk samhörighet. Vidare slogs det fast EU ska medverka tillatt
strukturanpassningsåtgärder i ekonomiskt eftersatta områden och i
regioner där industrin går tillbaka.

3.4.2 Medel för struktur- och regionalpolitiken

Strukturstöden till jordbrukssektom inordnas under mål Stöden5a.
frivilliga för medlemslandet.är Investeringsstöd, startstöd till yngre

jordbrukare och startstöd till producentorganisationer för frukt och
grönsaker exempel. Under mål 5a också stödetär till mindresorterar
gynnade områden LFA less favoured areas. Kompensationstöd
lämnas för högre produktionskosmader i form bidrag djur isamtav per
vissa fall hektar.även per

Stöd från struktursektionerna kan lämnas för utvecklaäven att samt
Åtgärder,öka mångfalden och livskraften på landsbygden, mål 5b. som

kan bli föremål för stöd, framgår särskilda programdokument,av
utarbetade i samarbete mellan kommissionen och medlemslandet för.
respektive 5b-region.

Mål 6 de nordliga områdena i Sverige och Finland,avser som
Åtgärdernakännetecknas gles befolkning. inom området i mångaärav

fall desamma inom 5a och 5b, därutöver tillkommer ocksåsom men
infrastrukturella åtgärder har till syftestora förbättra tillväxt-attsom

möjligheterna och sysselsättningen i regionen.

3.4.3 Regionala effekter CAPav

Regionala effekter CAP:s marknadsregleringarav

CAP inriktades från början på stimulera produktionen ochatt
förbättra jordbrukarnas inkomster marknadsprisstöd. Dettagenom
innebar de områden har bäst förutsättningarnaturligaatt också ñcksom
de beloppsmässigt stöden. Senare års förändringarstörsta marknads-av
regleringarna i riktning direktstöd har inte förändrat fördel-mot mer
ningen mellan olika producenter i särskilt omfattning Det beror påstor
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historiskavkastningsnivån, docktillknutnadirektstöden också äratt en
sådan.

tillvin,och grönsakerfruktMedelhavsprodukter, storsamtt.ex. som
EU, stödnivåer bl.a.generellt lägreharsödra änidel produceras sett

och EU.i mellerstaproducerasnötkött,mjölk ochspannmål, norrasom
ochtobakolivolja,formdock ifinnsundantagBetydande t.ex.av

marknads-dedockGenerellt kanbomull. sågas att gemensamma
desärskiltdelarna EU,mellerstaochderegleringarna avnorragynnar

områdena.högavkastande
produktion imarknadsregleringarnaeffekt störregenerell ärEn enav

därmedbidrarMarknadsregleringarnascenario.avregleratiEU än ett
områdenilandskapochproduktion ävenupprätthållatill öppet somatt

produktionsförutsättningar.har sämre

utvecklingssektionFEOGA:sstöd viaEffekter av

idels stödendvs.garantisektionFEOGA:singår iStöden som
delsoch direktstöd,marknadsprisstödformimarknadsregleringarna av

dock intemiljöåtgärderbl.a.åtgärder förkompletterande utgörförstöd
Åtgärderna utvecklingssektionen,inomjordbruket.tillhela stödet som

tidigare tillframgåttFEOGA, harjordbruksfondeningår iockså som
mellanskillnaderoch socialaekonomiskautjämningtillsyfte bidraatt av

jordbruk i bergs-tillbl.a.utbetalasStödoch regioner.länderEU:s
Stöden viaLFA-områden.områdengynnadeoch mindreområden

med-medel. EU:snationellameddelfmansierasutvecklingssektionen
södra30%. dedrygt Ii snittLFA-stödenförfinansiering inom ärramen

direktai Dehögresidafrån EU:smedñnansieringen änländerna är norr.
LFA-områdenahögre igenerelltjordbrukaresubventionema är settper

ochnomialamellanjordbruksinkomstemautjämningoch påtaglig aven
regionernaoch centralai deområden hargynnademindre ägt norrarum

iregionermellan olikaSpridningensöder.iknappastdäremoti EU men
jordbrukarejordbruksinkomsten än närgällerdetEU närär större per

capita.BNPekonomintotaladet gäller den mätt persom

SverigeiCAPkonsekvenserRegionala av

iliksom EUSverige,går imarknadsregleringarnaStöden inom som
vissproduktion. Enmedbördiga regionernatill dehelhet, främst stor

Sverige.regionalisering iarealbidragetsviadock skettharutjämning
viajordbrukarinkomstenutjämningytterligareSverigeharDessutom av
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miljöersättningar, stöd till missgynnade regioner nationella stöd.samt
Samma tendens ñnns i de andra medlemsländerna Finland ochäven nya
Österrike. Utjämningen i Sverige resultat stöd Sverige heltär ett av som
eller delvis finansierar nationellt. Ungefär hälften den svenskaav
jordbruksmarken ligger inom regioner där någon fonn regionalaav
jordbruksstöd fårutbetalas. Beloppsmässigt och mellersta Sverigenorra

70% stödet.det regionalaca av

3.5 CAP och omvärlden

Livsmedelsförsörjningen i3.5.1 världen

livsmedelsproduktionen i världen har ökat under många årTrots att
finns det ungefär miljoner fåridag 800 människor inte tillräckligtsom
med Detta beror dock inte på det finns for lite i världenmat. att mat utan
främst på ojämn inkomst- och resursfördelning i världen. Ien
deklarationen FAO:sfrån världstoppmöte i Rom i november 1996 slogs
fast fattigdom huvudorsaken till undemäring. De medverkandeäratt
nationerna skall efter livsmedelssäkerhet i världensträva attgenom
halvera antalet undernärda till år 2015. För minska undemäringenatt
måste skyddas utamming och landsbygdennaturresurserna mot
utvecklas. så ska kunna ske behövs det social,För politisk ochatt en
ekonomisk u-ländemautveckling i ökat kunskaps- ochsamt ett
handelsutbyte i världen.

Enligt CAP och den globala livsmedels-lzsexpertgrupp rapport om
försörjningen SOU 1997:24 visar det flertalet livsmedels-stora

OECD, FAO, Världsbanken mfl. kommer räcka iatt matenprognoser
världen på kort Produktionsresursema befintligtsikt. i skick bedöms
också kunna förräcka för producera den krävs ökandeatt mat som en
befolkning på läng sikt. Enligt de nämns väntasprognoser som
produktionsökningarna världen bli konsumtionsökningarnai större än
fram till år sparmmålsproduktion,2010. Det innebär enbart världensatt
omräknat räcka för påi kalorier, teoretiskt skulle samtliga människoratt
jorden skall få sitt kaloribehov täckt. sparmmål, viktigUtöver ärsom en
kalorikälla ñnns jordbruksprodukter ochi världen, det mängd andraen
fiske-produkter ytterligare förbättrar livsmedelstillgången på globalsom
nivå. Med i u-landsregioner ökar dock konsum-ökade inkomster vissa
tionen vilket på kort sikt kan leda till högre spaimmåls-animalier,av
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kan då bli förpriser. Detta problem fattiga spamimålskonsumenterett
inte har råd konsumera lika mycket tidigare.attsom som

bedömningar World Watch InstituteDe den framtidagör översom
livsmedelssituationen i världen emellertid betydligt negativa.är mer

utannningen har gått alltförInstitutet långtnaturresursemaattmenar av
för tillräckligt ökandeoch utsikterna livsmedelsproduktion föratt atten

försörja växande befolkning små.ären
sammanvägda bilden livsmedelssituationen i världen visarDen attav

ändliga mark ochdagens produktion Förtär t.ex. vatten.resurser som
räcka i framtiden bör produktionen därför ske pålivsmedlen ska ettatt

på lång sikt minska risken förforbevararsätt naturresursema, attsom
produktionskosmader.resursbrist och därmed stigandemiljöförstöring,

Ökade framför alltkimskap krävs således, produk-investeringar i om
bevarar En tillräcklig resursbastionsmetoder naturresursema.som

uthålliglångsiktigt produktion innebär dock inte medkombinerad med en
tryggad livsmedelsförsörjning för hela världensnödvändighet en

förmåste kombineras med tillräckliga inkomsterbefolkning. Den att
fördelning så människors näringsbehovmöjliggöra maten, atten av

täcks.

effekter för omvärlden3.5.2 CAP:s

jordbrukspolitik subventionerar produktionenEU:s gemensamma
inom generellt påverkar omvärlden lägreunionen, vilket sett genom

drabbar framförproducenter allt ivärldsmarknadspriser. Detta u-
fall subventioneras. Priserna påländema, jordbruket i de flesta intedär

med hjälp bl.a. exportbidrag,jordbruksvaror EU hållsinom avuppe
och gränsskydd tredje land.interventionsåtgärder, produktionskvoter mot

betalas till jordbrukamaCAP direktstöd,består utäven som perav
vilka indirekt påverkar prisema.hektar eller djurenhet,

mellan olika produkterpå världsmarknaden varierarCAP:s påverkan
för olikainverkan på världsmarknadenoch olika länder. CAP:s

storleken CAP:s stödjordbruksvaror främst faktorerbestäms tre avav -
ochhandelsavtal och storlek producentoch gränsskydd, EU:s EU:s som

världsmarknads-konsument CAP:s prissänkande effekt påi världen.
försärskilt på mejeriområdet. EU:s regleringarpriserna bedöms storvara

spannmål bedöms också påverka omvärlden i högsocker, nötkött och
CAP:s inflytande på främstfinns rad produkter därgrad. Därutöver en

gäller produkter frukt,världsmarknadsprisema måttligt. Dettaär som
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fodermedel, förädlade livsmedel, griskött ochgrönsaker, oljeväxter, vin,
SOU 1997:24.tobak

oña ochu-länderna, där jordbruket inte subventionerasProducenter i
drabbas hårdast CAPvissa fall beskattas,i t.o.m. som grupp av genom

produktionen jordbruksvaror inomlåga världsmarknadspriser. Att av u-
på många faktorer,jämförelse med befolkningen berorländerna liten iär

låga världsmarknadspriser knappastdet kan konstateras attmen
i-länder i närområde påverkasproduktionen. Bland EU:sstimulerar

Östeuropa särskilt. handelsavtal medCentral- och Trotsproducentema i
Östeuropas CAP,och till EU samtidigtförsvåras Central-EU export av

Östeuropaspå Central- och traditionellakan konkurreraEUsom
exportbidrag.marknader förmånligagenom

exportbidrag och produktions-avskaffande CAP:s tullar,Ett av
uppåt för flerapåverka världsmarknadsprisemahöjande stöd skulle

Jordbrukare utanför EU och konsumenter inom EUjordbruksprodukter.
jordbrukare och konsumenter i omvärldenbedöms medan EU:sgynnas

missgynnas.
jordbruksbefolkningen den delenu-ländemaI störstautgör av

påde borbefolkningen. En större utgörsännu avgrupp som
beroende utvecklingen inom jordbruket.också Enlandsbygden är avsom

priser på jordbruksprodukter skulledessa fattiga. Högredel ärstor av
i u-länderna ochbehövandedärför kunna ettstora grupper gegynna

livsmedelsförsörjning.produktion och förbättradincitament till ökad
politiska och sociala problem idock ekonomiska,Idag finns det stora

länder ska kunnamåste avhjälpas för dessamånga u-länder attsom
roll u-ländemaskan då spela betydande iutvecklas. Jordbrukssektom en
tillhör jordbruks-flesta människor i dessa länderutveckling deattgenom

fimias i u-ländemabefolkningen. kan detDessutom somgrupper
får fördelarna ökandehögre priser och inte delmissgynnas av av enav

utveckling skall kunna ske krävspositivjordbruksproduktion. För att en
till skapa samhälls-varje enskild nation medverkar att ett gynnsamtatt

jordbrukspolitik avregleras ellerklimat, i-ländemasoavsett om

WTO3.6 CAP avtal inomoch

jordbruksomrädetWTO-åtaganden på3.6.1 Effekter av

bildades ochWTO Världshandelsorganisationen 1995 ansvarar--
GATT tull- och handels-handelsavtal, det allmännaför olikatre varav -
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avtalet det avtal berör varuhandeln. WTO arbetar förär attsom-
frihandel diskriminerande handelshinder ska tillämpas världenutan över.
Under årens har rad olika avtal förhandlatslopp fram inom fören ramen
GATT, det först vid den förhandlingsomgången, kalladsenastemen var
Uruguayrundan, länderna lyckades övergripande avtalettsom enas om

omfattade Genomjordbruksområdet. detta avtal UR-avtaletsom
förband medlemsstaterna i WTOsig de 125 öka marknads-attca
tillträdet, minska exportstöden minska vissa interna stöd undersamt
perioden finns tekniska1995-2000. Avtal handelshinderäven samtom

Sanitära och fytosanitära åtgärder.om
WTO-avtalen innebär betydande systemförändring, delsen genom

inrättandet effektivare för tvistlösning,regelverk delsett att ettav genom
omfattande avtal för första gången kommit till stånd för handel på
jordbruksområdet.

På importsidan innebär UR-avtalet EU:s rörliga gränsskydd påatt
jordbruksvaror har till tullar fr.o.m. den l juli 1995.gjorts Dessaom

36% under avtalsperiodentullar skall i genomsnitt sänkas med i
innehållerförhållande till nivån under perioden 1986-88. Dessutom

importavtalet åtaganden ska möjliggöraEUatt av sammaom
kvantiteter basperioden under allaimporterades under samt attsom
förhållanden minst 5%möjliggöra import motsvararsom aven

årkonsumtionen respektive jordbruksvara 2000.under basperioden av
exportbidrag måsteVad gäller exportsidan innebär avtalet EU:satt

minska och de kvantitetermed 36% under avtalsperioden att som
med stöd skall minskas med 21%.exporteras

totala internainnehåller också åtaganden deUR-avtalet attom
ha ringa ellerska minskas med 20%. Stödformerstöden ansessom
boxenproduktion grönaobefintliga effekter på handel och samt

främstdvs.direktstöd inom för produktionsbegränsningsprogram,ramen
från dessaoch arealbidrag blå boxen, dock undantagnadjurbidrag är

neddragningardirektstöd undantogs frånneddragningskrav. Att dessa av
USA ochöverenskommelse mellan EUstöden berodde på separaten -

där USA ñck motsvarandes.k. House-överenskommelsenden Blair -
deñciency payments.undantag för sina produktionsstöd

få effekt på exportsidan däravtalet främstFör EU väntas
från intemstödet knutna tilltill skillnadexportbidragsnivåema är--

problem hålla sig inomvaruområden. Redan idag har EUbestämda att
och mejeriprodukter.exportbidrag på nötkötttillåtna förde gränserna

också få problem inomspannmål och ijäderfäköttExporten väntasav
produktion inom fram till årväntad EU 2000kort. Enligt överprognoser
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produktionsöverskottfåFAOOECD och EUfrån bl.a. ärettväntas som
socker, nötkött,förexportbidragsvolymematillåtnade vete,större än

gränsskyddsnivåemaNeddragningenmejeriprodukter.griskött och av
framförallt beroendepå EU:s import,effekterfå någrainteväntas stora

relativtfastställts påfall harmångatullarna iomvandladepå deatt en
Åtagandena importnivåer vissavissamöjliggörahög nivå. samtattom

påverkar dock.priseradministrativagränsskyddet tillkopplingar av
påverkahellerintestödenavseende de internaWTO-åtagandena väntas

ochstöd bl.a. areal-mångaeftersomutsträckningi någonEU större
neddragningskraven.frånundantagnadjurbidragen är

för tvist-regelverkeffektivareWTO finnsInom nytt,även ettnu
handelspolitiskalösaåtagandebindandeinnebärlösning attett omsom

WTO:s utslag. Detochdettaförtvister inom att accepterasystemramen
ståndfå tillanvändas förtvistlösningsförfarandet attväntas ennya
åtgärderimportbegränsandeförgrundernavetenskapligadeprövning av

ochavtalet SanitäraGenomkonsumentskäl.har använtst.ex. omavsom
importbegränsandetillämpningvidställs kravåtgärderfytosanitära av

påmöjligt baserasså långtåtgärdernamåsteåtgärder, bl.a. som
ochprincipervetenskapligapågrundasstandarder,internationella

omfattning vadhainteriskbedömning änföregås störresamt somav
handels-tekniskaavtaletsyftet. Ilegitimauppnå detkrävs för att om

förbjudetberoende pådiskrimineringfastställs ärhinder att ursprung
tekniska regler.skapasfårhandelshinder inteonödigasamt att genom
systemförändring,således främstavtal innebärWTO och dess en

påharförsta gångenregelverk föromfattande upprättatsdels ettgenom
tvistlösning.regelverk förjordbruksområdet, dels nyttettgenom

blisiktpå kortvärldenjordbrukshandeln i väntasEffektema på
WTOjordbrukshandelnföreffekterpåtagliga väntasbegränsade. Mer

jordbruk.WTO-rundasamband medemellertid få i nästa om

WTO-rundavidkrav3.6.2 Väntade nästa

år föreinledasförhandlingarskallUR-avtaletEnligt ettnya
årsskiftetviddvs.avtalsperiod,nuvarandeutgången senastav

och andra länderkommer EUförhandlingsrundaVid1999/2000. nästa
sannolikhetmedgränsskyddsnivåer utsättasoch attmed höga stöd- stor

sänkningarytterligareomvärldenpåtryckningar frånför avstora om
kravenUruguayrundanmedjordbruksstöd. jämförelse väntasItullar och

USA,mycketliberalisering attväga tyngre engenomp.g.a.om
intressehajordbrukspolitik, attlandets störreförändring väntas avav
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ökad kommer liksomdriva frihandelslinje. Krav liberaliseringen om
tidigare ställas från länder i den s.k. Caims-gruppen Australien, Nyaatt

Canada, Argentina m.fl..Zeeland,
WTO-runda naturligtvis förhandlingsfrågaHur slutarnästa är en

Caims-gruppen betydande aktörer. Mycket talardär EU, USA och är
WTO-runda kommer leda till ytterligareemellertid för nästaatt att

framför beroende påsänkningar gränsskydd och jordbruksstöd, alltav
jordbrukspolitiken USA. dessaden ändrade inriktningen i Hur storaav

flera bedömarekommer naturligtvis svårare säga,är att trormenvara
jordbruksstödleda till betydande sänkningaravtal kommernästaatt av

kopplade och fâ effektertill produktion exportstöd. Detta väntas stora
CAP.för jordbrukssektor och leda till ytterligare reformerEU:s av

jordbrukspolitik WTO-rundan3.6.3 ochUSA:s nya

vid kommande förhandlingar inomUSA ha inflytandeväntas stort
landet världensWTO framför beroende påallt största exportöratt som

Underaktör på världsmarknaden.jordbruksvaror betydandeärav en
20%USA:s jordbruksvarormotsvaradeperioden 1992-94 export caav

inlettSOU USA harvärldens 1997:24. Närtotala export en nynuav
systemförändringar,flera betydelsefullajordbrukspolitik, innefattarsom

handelsförhandlingar.kommandekommer få effekter fördetta även att
jordbrukspolitiken periodensträcker sigDen amerikanska övernya

jordbruks-och avregleramarknadsanpassa1996-2000 och attavser
ris ochberör bomull,sektom. viktigaste förändringarna spannmål,De

meds.k. deñciency paymentsoljeväxter där produktionsstöden ersätts
stödnivåer tillproduktionen.direktstöd frikopplade från Tidigareärsom

fram samtidigtjordbrukssektom bibehålls till år 2000i stort sett som
bibehållsavvecklas exportstödetproduktionshämmande ochregleringar

därför för1997. Mycket talarpå de flesta områden Jordbruksverket att
jordbruksproduktionstimulera ökadden politiken kommer att ennya

med ökad följd.export som
jordbrukspolitiken förhandlings-USA starkfår den engenom nya

denWTO-runda. Redan innanposition inte minst EU vid nästagentemot
USA sänkt stödnivådessutom sinpolitiken började tillämpas hadenya
1980-talet, medan EU:sbetydligt jämfört med situationen i mitten av

period. USA:soförändrad understödnivå förblivit i stort sett samma nya
få till följd USAförändras,jordbrukspolitik kommer, den inte att attom

bibehålla undantagen fråninte längre har något intresse attav
enlighet med Blairkompensationsbetalningar isänkningar förstödenav
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House-överenskommelsen. kommer således påverka areal-Detta EU:s
och djurbidrag. Sannolikt kommer USA också ställa krav på ökade
liberaliseringar handeln, framför allt på USAprodukter där har storaav
exportintressen.

3.7 CAP och östutvidgningen

ÖsteuropaSituationen i idag3.7.1 Central- och

och östeuropeiskabeslutade tio central- länder1993 EU att -
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, och kan bli medlemmar i EU. Vid sidanTjeckien Ungern av-

Cypern aktuellde central- och östeuropeiska länderna ävenär som ny
förEU-medlem. återstår dock förhandla villkor och tidpunktDet att om

skapa fredmedlemskap. utvidgning framför allt för ochEn görs att
få flera positivasäkerhet i området. utvidgning också andraEn väntas

Central- ocheffekter ekonomisk utveckling i såväl EUökad somsom
Östeuropa. jordbrukssektomförhandlingarna kommerVid de kommande

jordbrukspolitikspela nuvaranderoll, dels EU:s utgörstor atten genom
omfattande regleringar ochviktig beståndsdel gemenskapen medinomen

mycket betydelse ibudget, dels för jordbrukssektom har storstor att en
Östeuropa.Central- och

skillnadercentral- och östeuropeiska länderna uppvisarDe stora
avsevärda olikheter mellansinsemellan på det finnssättsamma som

jordbnikssektomPå övergripande plan harnuvarande EU-länder. ett
Östeuropa,inom Central- och vad gäller andel sysselsättning,t.ex. av

samhälls-och utrikeshandel jämfört med roll iBNP EU, störreen
Traditionellt ländernaekonomin, vilket framgår tabell har fleraav av

rad jordbruksvarorvarit betydande producenter och exportörer av en
frukt och grönsaker. några ländersåsom animaliska produkter Isamt

Polen, och Rumänien harñnns produktion vin. Ungernäven storen av
omvälvningarna Central-också sparmmålsproduktion. iDe storastoren

Östeuropa från planekonomi marknads-och till följd övergången motav
effekter jordbrukssektomekonomi, har dock fått kännbara inom genom

produktionsminskningar. baltiska länderna for deDe störstastora svarar
50%,jordbruksproduktionenminskningarna nästanmotsvararsomav

nedgångoch Bulgarien har haftmellan åren och1989 1994. Ungern en
i Tjeckien,på 30% Nedgången har varit något mindreeller mer.

ökat sinSlovakien Slovenien har däremotoch minst för Polen.
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produktion under perioden. Produktionsminslqiingama beror på raden
faktorer minskad efterfrågan från konsumenter och livsmedels-som
industrin, avskaffande livsmedelssubventioner, minskade jordbruks-av
stöd, konkurrens på den interna marknaden från bl.a. EU, bristande
tillgång på insatsvaror och krediter högstai grad problemsamt stora
med frågor äganderätt och privatisering.om

ÖsteuropaTabell för Central- år4 Jordbruksdata och och EU15
1993

Östeuropa-IDCentral- och EU15

BNP 188 mrd 5905 mrdecu ecu
Jordbrukets andel BNP 7,8% 2,5%av
sysselsattai jordbruket milj.9,54 8,19 milj.
Andel sysselsattai jordbruket 26,7% 5,7%
Åkerareal milj. ha42,3 77,1 milj. ha
Avkastning spannmål 3,5 ton/ha 5,5 ton/ha
Avkastning mjölk ton/ko3,4 5,9 ton/ko

år 1994avser
Källa: Jordbruksverket 1995:8, Rabinowicz 1996, bearbetning.egen

En viss återhämtning produktionen har dock kunnat konstaterasav
under uppvisade alla länder Estlandtid. 1995 och Lettlandutomsenare

ökat jordbruksproduktionen.bruttovärde i Vegetabiliesektom svaradeett
för den starkaste återhämtningen, på animaliesidan, medävenmen
undantag för mjölkproduktionen, har nedgången brutits.

ÖsteuropaJordbrukssektorerna i länderna i Central- och brottas
alltså med problem, villkoren varierar mellanävenstora stortom
länderna. avkastningsnivånDen genomsnittliga för spannmåls-

Östeuropaproduktionen i Central- och 1994 tredjedelänvar mer en
lägre motsvarande nivåer i På animaliesidan skillnadernaEU15. iän är
avkastningsnivåer åkerareal finnsEnännu större. stor motsvararsom

Östeuropas55% EU:s åkerareal och fjärdedel Central- ochöverav en av
befolkning sysselsatta inom jordbruket. Teoretiskt skulle såledesär
jordbrukssektom dessa länder kunna utvecklasi enormt.

För jordbrukssektom ska kunna utvecklas positivt krävsatt
föremellertid förutsättningarna produktion och försäljning förändrasatt

till det bättre. privatiseringsprocessen och den ekonomiskaDär är
utvecklingen Jordbruksföretagensi central betydelse. strukturstort av

problem i privatiseringsprocessen, där det å sidan finnsutgör ett ena
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produktionsenheter och å andra sidan mycketmycket kollektivastora
och Slovenien dock undantag.Polensmå odlingslotter.privata utgör

upprättades s.k.framtida medlemskap i EU deunderlättaFör ettatt
frånskulle främja Central-handelsavtalEuropaavtalen, exportensom

Östeuropa. i praktiken varit tilljordbrukshandelnavtalen haroch Trots
frånavtalen underlättaIstället förfördel.EU:s exportenatt genom

Östeuropa ökad konkurrens EUdessa länder fåttharCentral- och aven
marknadema.på inhemskade

Östeuropa osäkerhetenförsvåras ocksåCentral- ochSituationen i av
förhand-EU-medlemskap. Detkommandeinför strävanär attett en

regeringskonferensefter det EU:shalvårska börja ärlingarna attett
vissahar iställetmedlemskapsförhandlingarpåavslutad. avvaktanI

jordbruket.tillolika stödländer infört

östutvidgning3.7.2 Effekter enav

desåväl EUskulle påverkautvidgning EUEn österut somav
CÖE-länderna Sompå mångaösteuropeiska ländernaochcentral- sätt.

tillenskilda skäletoch säkerhet det främstafredframhållits tidigare är en
andra positiva effekterockså mångafinnsutvidgning. detMen av en

utvidgning börplanet. Enpå det ekonomiskaminstutvidgning, inte
Östeuropa utvecklas inommöjligheterochockså Central- attstorage

viddel problememellertid finnasjordbrukssektom. kommerDet enen
SOUlförändras. ExpertgruppCAPsärskilt inteutvidgning, om

jordbruksområdetpåeffektemagenomgång1996:171 har gjort aven
CAP,utifrån nuvarandehar gjortsBedömningamaöstutvidgning.vid en

dessförinnan. Iförändraskommerför CAPmycket talar attatttrots att
leda till vidöstutvidgning kande problemavsnitt behandlasdetta enen

jordbrukspolitik i EU.oförändrad
utvidgningeffekterna vidförutseexakt kunnaomöjligtDet är att en

finns mångaosäkerhetsfaktorer. Detmångafinns såeftersom det
Östeuropa.ochCentral-utvecklas ijordbrukethurfrågetecken kring

ekonomingenerellt ifortskridermarknadsekonomiövergångenHur mot
förcentralterbjudsjordbrukssektomförutsättningaroch vilka är

Östeuropa. DennaCentral- ochiutvecklingjordbrukssektoms process
förhållandenpolitiskaekonomiska ochsåväl inre yttrepåverkas somav

ochCentral-påverkarfaktorergällerVadsådana i omvärlden. yttre som
Östeuropa villkoreftersom debetydande roll,förstås EUspelar somen

präglakommerutsträckningimedlemskapvidkommer gälla attstor
mångadet ocksåfinnsPåjordbruket.inriktningen sättsammaav
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CAP:s refonnprocess särskiltochEU därosäkerhetsfaktorer inom är
Östeuropa påverkasoch EUCentral- ochBådeviktig. även av

ochbl.a. marknadsutvecklingenomvärldenosäkerhetsfaktorer i genom
för WTO.främst inom Trotsöverenskommelserinternationella ramen

viktigt försökamindredet icke destoosäkerhetsproblem attärstora
utvidgning.effekternabedöma av en

särskildaCAP skulle,reformeringutvidgningEn utanutan av
och denregelverkCAP:s helaleda tillövergångslösningar, att

Östeuropa. Admini-Central- ochinförs iföljeradministration som
praktiskatillvilket kan ledakomplex,omfattande ochstrationen är
kvalitets-det gälleruppfylla kravenmedproblem närt.ex.att

kräverregler. Dessutomoch fytosanitäraSanitäraochbestämmelser
miljöersättningaroch regionalstödstruktur-nuvarandeEU:s samt

reglerna förbörSamtidigtmedfinansiering.nationell poängteras att
medlems-varje gångändratsregionalstöd hittills harochstruktur- nya

generellt pris-stödermarknadsregleringartillkommit. EU:sharländer en
Central-gäller ide prisermycket högrenivå EUinom änär somsom

CÖE-länderna ledaÖsteuropa. därförskulleCAP iinförandeEttoch av
jordbrukssektom ivilkethöga priser,stödnivåer ochtill höga gynnar

godo för producenternabaradock inteDetta ärstort. varsav
produktionsbegränsningar.bl.a.skulle hämmasstrukturutveckling av

högrefå betala dettautsträckninghögskulle iKonsumenterna genom
uppstå obalansocksåCAP skulle detinförandeGenompriser. ett enav

samhället.sektorer iövriganackdel förtill
få fleraoförändrad CAPmedutvidgningskulledelEU:sFör en

fastapå områdetfinnsutredningarflestaeffekter.kännbara De tarsom
bl.a.isär. berorgår vitt Detuppskattningarnaochbudgeteñektemapå

CÖE-länderna delfår och hurvilka kvoterpå osäkerheten stor avom
ekonomiskasåvälvilket berorinföras,kanCAP somavsom

gjortsuppskattningardeBland allafaktorer.administrativa avsom
sinakommissionen iEuropeiskakanbudgetkostnadema nämnas att

garantisektionenformerkostnadematillkommit framberäkningar att
ochår 2000miljarderutvecklingssektionen 9,0dvs. ärutan ecuca

extrakostnademauppskattatJordbruksverket harmiljarder år 2010.12,2
medmiljardertill 9utvidgning år 2000vidgarantisektionenför en

möjlighetländerna harmiljardertillproduktion, 20historisk omecumen
troligamedCAP-reformproduktionspotential. Enhela sinutnyttjaatt

marknadsprisstöden, kommersänkningarförkompensationkrav avom
föristället 15till eller 26CAP stöd 25sannolikt bli kostsam gerommer

medlemsländer.
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beskrevs effekter förI avsnitt 3.6 EU nuvarande och kommandeav
WTO-åtaganden, där åtaganden sänkningarnuvarande export-om av

CÖE-ländemabidragen förorsakar problem för EU redan idag. Av har
länder åtaganden i WTO på mycket låga nivåer. Enligt OECD:ssex

CÖE-ländemaframtida produktion i framför alltöver väntasprognoser
öka,sparmmålsproduktionen vilket totalt bör leda till ökatsett ett export-

behov och därmed ytterligare problem inom framtida utvidgat EUatt ett
hålla tillåtna WTO-gränsema försig inom de exportbidrag. På animalie-

gå långsammare,sidan produktionsölcningen visstväntas ettmen
produktionsöverskott förväntas dock för och ijäderfäkött. Medäven nöt-

på finns på nötkötttanke det överskott idag inom BSE-EUsom p.g.a.
såledeskrisen galna kosjukan bedöms nötköttproduktionen iäven ett

utvidgat förorsaka problem uppfylla nuvarande WTO-åtaganden.EU att
Som krav ställasbeskrivits tidigare ytterligareväntas stora
sänkningar stöd- och exportbidragsnivåer vid WTO-runda,nästaav
vilket ytterligare komplicerar situationen med bibehållet CAP för 25ett
eller 26 medlemsländer.

CAP oreformeradAtt bibehålla nuvarande för nuvarande medlems-
CÖE-ländema,jordbruksstödländer införa EU:s iutan att t.ex.men som

övergångsåtgärd, skulle begränsa budget-EU:ssättett atten vara
CÖE-ländemakostnader. Om CAP införs i skulle dessutominte inte

Östeuropanågon snedvridning ekonomiema i Central- och ske ochav
prisökningarkonsumenterna skulle inte drabbas på livsmedel.störreav

En sådan lösning strider dock EU:s grundprincipmot om en gemensam
inre marknad principen jordbrukspolitiken skallsamt attom vara

Östeuropainföra Central- ochAtt inte nuvarande EU-stöd igemensam.
olika konkurrensvillkor.leder till olika stödnivåer och därmed

leder till rad fördelar för bådeEn utvidgning EU EUösterutav en
Östeuropa.och Central- och Fred och säkerhet goda möjligheter tillsamt

ökad ekonomisk de betydelsefulla etfekterna.utveckling Påär mest
försvåras emellertidjordbrukssidan utvidgning nuvarande CAP,en av

eftersom förutsättningarna blivandei de medlemsländerna, jämfört med
de nuvarande medlemsländerna, så olika. Som diskuterats lederär en
utvidgning med nuvarande jordbrukspolitik inom EU till flera problem

Östeuropa. Ävensåväl för för Central- ochEU del problemsom om en
kan försvåraslösas Övergångsbestämmelser så utvidgning medgenom en

bibehållen, orefonnerad jordbrukspolitik inom reformEU. Enen av
CAP skulle därmed avhjälpa många problem på jordbruksområdet och

jordbruket länderna ochunderlätta utveckling i både i iEUaven
Östeuropa.Central- och
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jordbrukspolitik4 En ny gemensam

4.1 förändringBehov CAPav av

4.1.1 Varför behöver CAP förändras

finns flera faktorer såväl inom utanför lederDet EU EU tillsom som
jordbrukspolitik måste reforrneras.slutsatsen EU:s I detta avsnitt haratt

vi valt de viktigaste orsakerna till CAP måste förändras.att ta attupp
För det första det viktigt diskutera målen med jordbruks-är att en

politik. Vi har då kommit till den slutsatsen målen måste tillatt anpassas
livsmedelssituationen både inom EU och i omvärlden våraatt attsamt

värderingar har förändrats under de år gått sedan CAP:s mål40 som
miljöfrågor, djurfrågorformulerades. Konsumentfrågor, frågorsamt om

framtidaregional utveckling måste få i den jordbruks-större utrymme
politiken.

och nackdelar i utformandetFör det andra rad brister avser en
ÅtgärdernaCAP:s CAP idag komplexa och svåröver-medel. inom är

varför såväl effektivitetenskådliga. Vissa varandra,medel motverkar
Vidare leder CAPlegitirniteten hos kan ifrågasättas. tillmedlensom

alltför budgetkostnader. Vihöga livsmedelspriser höga ocksåoch anser
landsbygdsutvecklingCAP:s insatser miljö ochför djur, äratt

åtagandenotillräckliga. hänsyn måste till deEn större tas som
i Riofastställdes konferens miljö och utveckling 1992.vid FN:s om

u-ländema högaDessutom rnissgynnas producenter i EU:s gräns-av
leder till låga världsmarknads-skydd och subventionerade export som

Åtagandena världensFAO:s konferens i Rom 1996priser. från om
tillräcklig nuvarandelivsmedelssäkerhet tillgodoses i utsträckning iinte

CAP.
lederfaktorer i vår omvärldFör det tredje finns det också flera som

förhandlingarKommande i WTO kommertill CAP måste reformeras.att
betydandepå sänkningarmed sannolikhet ställa kravstor av

liberalisering jordbruks-till jordbruket. ökadsubventionema En av
många u-länder. Vidareproduktionen ihandeln skulle dessutom ärgynna

varför allt bör förfråga,utvidgning EU angelägen görasösteruten av en
skulle underlättareforrnering CAPdetta. Enunderlättaatt enav

därföroch angelägen.utvidgning är
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jordbrukspolitiken4.1.2 Målen för den gemensamma
reformerasbehöver

grundpelama ijordbrukspolitik har varitEU:s en avgemensamma
uppkomstenfrämsta orsaken till EUsamarbetet inom EU. Den av var

hårtfredbehovet upprätthålla i Europa. Europa sargatatt avvarav
hade minskatjordbruksproduktionen underandra världskriget och

därförsjälvförsörjande på livsmedelkrigsåren. skulle bliAtt EU ettvar
faktum jordbruket dåjordbrukspolitiken. Detmotiverat mål för att

och därmed hadefemtedel sysselsättningensvarade för enaven
skäl till målen tillytterligarebetydande roll i ekonomin, storett attvar

del producentinriktade.är
målen oförändrade situationenEfter år emellertid40 trots attär nu

någon brist på livsmedel. EUdet inte längrearmorlunda. Idag råderär
livsmedelsproducentervärldenshar blivit exporterarstörsta somen av

föromvärlden. Samtidigt riskenlivsmedel tillkvantiteter ärstora
under 1950-talet.mindreförsörjningsstömingar betydligt ännu

gradvärdesätter i stigandeförändrats. Vihar våra värderingarDessutom
och kulturlandskapet varierandemångfalden,den biologiska samtnatur-

på den omgivande miljönkrav inte baralandskap. Vi ställer högre utan
med högt ställdaEn produktionockså på djurhållningen bedrivs.hur

påoch för kvalitetenbåde för djurens bästadjurskyddskrav angelägenär
önskemål livsmedels-konsumenternasvåra livsmedel. tillHänsynen om

detotillräcklig. Dessutomkvalitet livsmedelspriseroch attär anser
jordbrukssektomoch därmåste finnas regional balans inom EU utgören

dessa värderingar kommerdet naturligtviktig basnäring. Vi attanseren
fåjordbrukspolitiken för därigenommål förtill uttryck i förändrade att

jordbrukspolitik hos allmänheten.för behovetförståelsestörre av en

CAP komplex och kostsam4.1.3 Nuvarande är

blivit allt komplex.har med årenEU:s jordbrukspolitik mer
har balanseratsofta har gått vitt isär,Medlemsländemas intressen, som

stället förpaketlösningar.komplicerade Ivarandra och oña tilllettmot
ofta lagts tillbestämmelserharförändring från gnmden,göraatt nyaen

område.från område tillRegelutformningama varierarde gamla. stort
försvårar såväl produk-ochöverblickbarhetenKomplexiteten minskar

till politiken.tilltroallmänhetensadministration minskartion samtsom
vilketinförts,produktionsbegränsningarPå år har olika typersenare av
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minskar producentemas handlingsutryrnme och hämmar effektivitet och
strukturutveckling.

Olika CAPmedel inom motverkar varandra. Exempelvis stimulerar
marknadsprisstöden dvs. gränsskydd, exportbidrag, intervention m.m. en
högre produktion, vilket leder till vissa miljöproblem miljö-som
ersättningsprogrammet försöker avhjälpa. Marknadsprisstöden, som
ursprungligen infördes inkomstskäl, beloppsmässigt storaav gynnar
producenter i områden högmed avkastning. Små producenter, särskilt
producenter i mindre områden missgynnas däremot, vilketgynnsamma
regionalstöden försöker avhjälpa. jordbrukspolitik innehållerEn som
oförenliga delar inte effektiv. Marknadsprisstöden dessutomär är ett
ineffektivt uppnå inkomstrnål, eftersom de generellt binds isätt att ett
bl.a. ökade markpriser och dessutom kostar konsumenterna betydligt

vad kommer jordbrukarna till del i form nettoinkomster.änmer som av
Genom EU:s jordbrukspolitik omfördelas i samhället, vilketresurserna

jordbrukssektom, för samhället helhet kan leda tillgynnar men som en
samhällsekonomisk kostnad.

infördesDe direktstöd kompensation för prissänkningsom som en
vid års CAP-reform och har dessutom lett till1992 är permanenta en
överkompensation höga marknadspriser, vilket rimligt.inte Juärp.g.a.
längre tiden går sedan prissänkningen genomfördes desto mer

haomotiverade direktstöden. heller det möjligt på siktInte ärär att ett
direktatvångsmässig träda dessutom innebär högre stödmedsystem som

hektar faktisk odling sker på areal.änper om samma
CAP:s höga subventioner till EU:s producenter betalas av

konsumenterna högre livsmedelspriser skattebetalarnasamtgenom av
budgeten. många prisnivåvia jordbruksvaror EU:sFör är änmer

dubbelt så världsmarknaden särskilthög på och detta drabbarsom
låginkomsttagare använder inkomstrelativt del sinstörresettsom en av
till livsmedel. jordbrukssektoms betydelse för ekonominTrots att
minskat minskat. gårhar inte budgetkostnadema Fortfarande drygtstort,
hälñen EU:s budget utgifter för jordbrukspolitiken.till Förutom attav
stöden och kostnaderna förbidragen kostsamma, administrationär är
och kontroll avsevärda.
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utvecklingCAP försvårar4.1.4 Nuvarande en av u-

jordbrukländernas

leder till högre priserproduktionen vilketCAP inom EU,stimulerar
vidgränsskyddvärldsmarknadspriser. högtlägre Ettinom EU, men

länder tillförsvårar från andrajordbmksvaror till EUimport exportav
från EU. Denexportbidrag underlättarsamtidigt EU:sEU exportsom

påpåverkanvärldsmarknadspriser. EU:seffekten blir lågasammantagna
omvärlden,därmed producenter imissgynnarvärldsmarknadsprisema

låga eller inga stödendastjordbrukssektomsärskilt i u-länder där ges
jordbruksproduktionen.u-länder beskattasalls. I vissa t.o.m.

inte får tillräckligtmänniskormiljonerIdag finns det 800 somca
detråd köpapå de inte harmed berorDetta attatt mat, trotsattmat.

och naturkatastrofer andravärlden. Krigmed ifinns tillräckligt ärmat
FAO:s världstoppmöte i Romfråndeklarationenorsaker till svält. I

politiskundemärda krävsminska antaletförslogs fast1996 attatt en
jordbmks-uthålligu-ländemaioch ekonomisk utveckling samt en

iliberalisera handelnuppnå dettaproduktion. medel förEtt är attatt
angelägetsåledesu-ländema dethänsyn tillvärlden. Med attär

refoimera CAP.

djur, miljö ochinsatser för4.1.5 CAP:s

otillräckligalandsbygdsutveckling är

ochfrågor miljönsamhälletkunskapen iochIntresset rörsomom
iJordbrukets betydelseökat.välbefinnande hardjurens hälsa och ett
ochkulturmiljöermångfalden,den biologiskakretsloppssamhälle, för

inomuppmärksammats tillräckligthar inteodlingslandskapvarierande
ingicks dessutomi Rio 1992miljökonferensför CAP. Vid FN:sramen

harinteuthållig produktion, vilketuppnååtaganden bl.a.att enom
jordbruks-utsträckning. ledertillräcklig Dessutombeaktats inom CAP i

ochväxtnäringläckagerad miljöproblem,produktionen till som aven
måstevilkaartrikedomen,utarmningbekämpningsmedel samt av
Dessalångsiktigt uthållig.skallåtgärdas for produktionenatt vara

föråtgärdersaknar tillräckligadelvis på CAPproblem beror attatt
miljömål,fortfarandeCAP saknarmiljöbelastning.minska jordbrukets
allmännaunderställda EU:sverksamheteralla andraärmen som

miljöåtgärder införts inomår har förvisso vissamiljömål. Under senare
otillräckliga.för CAP, åtgärderna ärmenramen
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Djurens hälsa och välbefinnande vid sidan miljöfrågoma ocksåär av
intresse tillgodoses inte i tillräckligstort utsträckning inom CAP.av men

Förutom själva skötseln djur, avel ochär djur ocksåtransportav av
angelägna frågor, vilket inte beaktas inom CAP i önskvärd utsträckning.
På detta område firms liksom på miljöområdet brist påen
tillfredsställande regler inom EU. I många fall saknas helt gemensamma
djurskyddsregler. Vissa marknadsregleringar stimulerar istället intensiva
och icke acceptabla produktionsmetoder.

Inom finnsEU rad olika åtgärder för struktur- och landsbygds-en
Åtgärderna,utveckling. delvis ligger utanför CAP, motsvararsom

emellertid mycket liten del i jämförelse med de itasen resurser som
anspråk för marknadsreglerande åtgärder. Marknadsregleringama leder
till de områden har bäst naturliga förutsättningar också fåratt desom
högsta stöden. Därmed missgynnas de mindre gynnade jordbruks-
bygdema totalt CAP. Förutom för landsbygds-sett attav resurserna
utveckling otillräckliga, utformningen stöden varierandeär inomär av
olika sektorer, vilket leder till komplexitet. Inom struktur-storen
åtgärderna finns det exempel på åtgärder kan motverkat.o.m. som
varandra. Investeringsstödet jordbruksproduktion medanuppmuntrar
andra stöd stimulerar övergång från jordbrukssektom till andraen
sektorer. En samtliga struktur- och regionalstöd såledesöversyn ärav
motiverad.

4.1.6 WTO ställer krav på liberaliseringökad

Redan idag påverkas CAP nuvarande WTO-åtagandenav om
sänkningar stödnivåer gäller fram till år 2000. har idagEU inteav som
möjlighet de kvantiteter önskar vissaatt exportera exporterasom man av
jordbruksvaror.

Mycket talar för krav kommer ställas på betydandeatt att
neddragningar i jordbruksstöd vid kommande WTO-förhandlingar, vilket
främst beror på USA har ändrat inriktning på sin jordbrukspolitik.att
Sarmolikt kommer USA ställa krav på ökade liberaliseringar i handeln,
framför allt på produkter där USA har exportintressen. Dettastora
bedöms också få till följd USA inte har något intresse bibehållaatt attav
USA:s och EU:s undantag från sänkningar kompensationsstöd EU:sav
areal- och djurbidrag, avsnitt 3.6. Vid sidan USA finns radse av en
andra länder inom Caims-gruppen förespråkar ökad frihandel.som en
Krav på minskningar stöden till jordbrukssektom bedöms fåstora av

effekter för EU:s jordbrukspolitik. Kommande WTO-förhandlingarstora
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Enbör refonneras.varför CAPtillanledningytterligaredärförär en
ökad liberaliseringvaritsedan längeharsvenskgenerell strävan aven

jordbmksvarorhandeln medliberaliseringökadEnvärlden.handeln i av
skulleliberaliseringEU. Enlivsmedelspriser inom ävenskulle lägrege

u-ländema.jordbruksproduktion iunderlätta en

på CAPkravställerutvidgning4.1.7 EU:s nya

dettaeftersomprioriterad frågahögtutvidgningVi EU:s ensomser
i bådeutvecklingekonomiskochdemokratiskfredlig,skulle engynna
någraEUÖsteuropa utvidgningEnoch i EU. utanochCentral- av

Genomproblem.radmedföraemellertidskulleCAPförändringar enav
i vissastigalivsmedelsprisemaskulleCAPnuvarandemedutvidgningen

stödkonsumentsynpunkt. HögaCÖE-länder, frånönskvärtvilket inte är
snedvridningtillledaskulleländerdessaijordbrukssektomtill aven

iStrukturutvecklingenmycket.såsektorekonomin att gynnasenp.g.a.
produktionsbegränsningarCÖE-ländema bl.a.hämmasskulle genom

budgetkostnademaskulleEUminska. Förskulleeffektivitetenoch att
skulleWTO-åtagandenauppfyllasvårigheterYtterligarekraftigt.öka att

bibehållaexempelvisövergångslösningAttproblem.annatett somvara
allainföramedlemsländer,nuvarande attför utanCAPnuvarande men

budget-Östeuropa EU:sbegränsaförvissoskulleochCentral-stöd i
CÖE-ländema ochiproducentemamissgynnaskulledetkostnader, men

sådankonkurrensfördel. Ennuvarande EUiproducentema storenge
marknaden.med den inremålenstridaskullesärbehandling motäven

CAPreformangelägen,östutvidgningen ärEftersom är aven
itillgångCÖE-ländemaÅkermarken ochi ärnödvändig. enresursen

innebärpolitikennuvarandelivsmedelsproduktionen. Denframtidaden
problem.CÖE-ländemas jordbrukspotential ettdock sommer sesatt

införplaneringi derasmedlemsstaternaför deunderlättaFör att nya
fatta beslutsnabbtrelativtangelägetdeti EUinträde att omärett

ocksådärigenomförjordbrukspolitiken attdeninriktningen nyaav
övergångsåtgärder.lämpligakunna konstruera

EU:sförmålframtidatillFörslag4.2

jordbrukspolitikgemensamma
såväl iframtidenuppgifter i ettbetydelsefullafleraJordbruket har
jordbruks-fortsattperspektiv. EnglobaltiEU-perspektiv ettsom
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produktion inom EU därför nödvändighet. Enär en gemensam
jordbrukspolitik inom EU visar på tydligt betydelsenett sätt ettav
jordbruk inom EU. CAP:s mål emellertid produkt 1950-taletär en av
och inte med våra värderingar idag. Målen föröverensstämmer
jordbrukspolitiken fortfarande i hög grad inriktade på stimuleraär att
produktionen jordbmksvaror, EUtrots att är änav numera mer
självförsörjande på många jordbruksvaror.

För jordbruket ska kunna tillvarata på bästaatt sätt samtresurserna
främja global utveckling vi jordbrukspolitiken måste ändras.atten anser
EU:s jordbrukspolitik bör utvidgas från iatt stort settgemensamma
enbart ha beaktat producentfrågor till omfatta konsumentfrågor,ävenatt
miljö-, djuretiska och regionala frågor.

Vi föreslår därför följande mål för EU:s jordbruks-gemensamma
politik i framtiden: -

EU:s jordbrukspolitik ska syfta till möjliggöra:attgemensamma
brett och varierat utbud säkra livsmedel till skäliga priser,ett0 av
långsiktigt hållbart jordbruk.ett0

dessa tvåUtöver övergripande mål skall jordbrukspolitiken även
syfta till produktion, förädling och distribution livsmedel bedrivsatt av
på sådantett sätt att

den biologiska mångfalden bevaras främjas,och
kultumiiljöer bevaras,

varierat odlingslandskap främjas,ett
miljöbelastningen minimeras,
animalieproduktionen sker med högt ställda djurskyddskrav,

regional balans och levande landsbygd främjas,en en
internationellt konkurrenskraftigt jordbruk inom främjas.EUett

Vi således det fortsättningsvis nödvändigt haävenatt är attanser en
jordbrukspolitik för samtliga medlemsländer inomärsom gemensam
EU. När målen kommer uppnås förhandlingsfråga däratt är ytterst en
både faktorer inom unionen och i omvärlden måste beaktas.

kapitlenI diskuteras föreslagna5-8 de målen for EU:s jordbruks-
politik utförligt. förs ocksåDär diskussion vilka medelmer en om som

önskvärda för uppnå dessa mål.är att

3 17-0894
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Livsmedel5

Övergripande5.1 mål säkra livsmedel till-

skäliga priser

Det främsta syftet med all produktion, så livsmedel,även är attav
förse konsumenterna med de de efterfrågar. Livsmedel ärvaror som
dock speciella eftersom de förutsättning förär varje individsen
överlevnad och hälsa. Vid sidan vi alla måste ha tillgång påattav
livsmedel ställer andra krav på kvaliteten på livsmedel jämfört med de
krav ställer på andra Ett gnmdkrav livsmedlen ofarligaär att ärvaror.
och säkra konsumera. För inte riskera hälsofarliga livsmedelatt att att
släpps på marknaden bör försiktighetsprincip tillämpasut på samtligaen
livsmedel.

Konsumenter ställer också krav på livsmedlen beträffande
önskemålenproduktionsmetoder, kvalitet och pris. varierar emellertid

mellan olika konsumenter inom EU. På fungerandestort marknaden
med god infomiation konsumenter och producenter.möts Under
förutsättning konkurrensen fungerar i alla led från konsumentatt till
producent, kan producenterna lyhörda och produktions-vara anpassa
metoder och kvalitet etter vad konsumenterna efterfrågar. På en
fungerande marknad bestäms priserna utbud och efterfrågan. För attav
få gehör för olika önskemål påstörre marknad det viktigt detär atten
finns stark konsumentorganisation kan driva angelägnaen som
konsumentkrav.

Vi jordbrukspolitiken i framtiden skallatt sylta tillanser att
konsumenterna sin efterfrågan olika livsmedel skagenom styraav
produktionen jordbruksvaror och livsmedel på marknad medav en
fungerande konkurrens i alla led och god information. Ett grundkrav är

livsmedlen säkra.att är

5.2 Utgångspunkter

5.2.1 Inledning

Konsumenterna har krav eller önskemål på de livsmedel de vill köpa.
Vilka livsmedel vi väljer beror på mängd faktorer såsom bl.a. ålder,en
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förutsättningar.socialavärderingarkulturellaochetiska samtinkomst,
produktions-siglivsmedlet ihosegenskapersåvälgällakanKraven som

hänföras till begreppetegenskaperlivsmedletsfallen kanbådametoder. I
egenskapermätbaramedbådeharKvalitetkvalitet. göraatt som
egenskapersubjektivaoch medhygiennäringsinnehåll, sommer

värderingar.ochsmakproduktionsmetod,förpackning,
kvalitetmedenbartlivsmedel har inteval göraattKonsumentens av
tid ochTillgänglighet,kostar.livsmedlenvadockså påberorutan

Vilkenlivsmedel.valockså in i konsumentensspelarinformation av
förbetalabereddkonsument ettegenskaper är attvilkakvalitet och en

köptillfälle.ochmellan konsumenterlivsmedel varierar

grundläggande kravlivsmedel5.2.2 Säkra ett

säkra,delivsmedlenhosegenskapen ärärenskilda attviktigasteDen
produkten kanpålita ätas utanskall kunna attdvs. konsumentenatt

alltbetydelsealltfåttharlivsmedlen störrevad gällerrisk. Säkerheten en
ochproducentmellanavståndetochmarknadenpåutbudeteftersom

industrialisering,ökadmedUtvecklingenökat.harkonsument
produktionsmetoder,ochlivsmedelsindustrinkoncentration somnyaav

livsmedel ochbilligaregodovaritaspektermånga t.ex. genomavur
livsmedels-osäkerhetökadtillsamtidigt lettharvariation, omstörre en

angelägetdärfördetvärld attföränderligavår ärkvaliteten. I en
livsmedelskadligaförhindraförtillämpas attförsiktighetsprincip att

livsmedlen inteförbörProducenten attmarknaden.påsläpps ansvaraut
att sker.såtillforharoch samhället attskadliga ett seär ansvar

allergier. FörlidermänniskorantalökandefinnsDet avett som
allergi-eventuellainnehållinformationfåmåste desäkerhetderas avom

sjukdomarandraocksåñnnslivsmedlen. Detiframkallande somämnen
baraintesåledeslivsmedel. Det ärvissavid intagförvärras typer avav

informationnivå,generellpåsäkralivsmedlen utan omangeläget äratt
ellerallergiframkallandetillsatseroch äringredienser, avämnen som

också finnasbörkonsumenter,vissaförorsak skadliga avgrupperannan
nivå.individuellpålivsmedelsäkraför möjliggöraatt

radpåverkaslivsmedelvårapåkvalitetenochSäkerheten av en
EU:shanteringtillsatser,djurhållning,hygien,såsomfaktorer m.m.

ibeaktar inteochproduktionenpåinriktadfrämstjordbrukspolitik är
Djurhållningenintressen. ärkonsumenternasutsträckningtillräcklig

på vårasäkerhetendärmedochkvalitetenpåverkardeteftersomviktig,
deskärpaskäldet finns attVi gemensammalivsmedel. attanser
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bestämmelserna för i högre grad beakta konsumenternas intressenatt av
kvalitet och säkerhet. aktuelltEtt exempel på brister i djurhållningen
gäller hanteringen BSE galna kosjukan inom EU.av

Inom EU används mängder antibiotika i foder, vilket intestora är
tillåtet i Sverige. Sverige har också fått tillfälligt undantag behållaett att
detta förbud. En användning antibiotika leder till ökadstor av en
resistens hos bakterier, vilket kan risk för såväl djurutgöra en som
människor. Antibiotikaresistenta salmonellabakterier exempel påär ett
detta. Vi det angeläget antibiotikaanvändningen iytterst attser som
foder i tillväxtbefrämjande syfte förbjuds i hela inteEU, bara av
omtanke konsumenten med hänsyn till djurensävenutanom
välbeñrmande. Vidare det också angeläget spridningenär att av
djursjukdomar förhindras, eftersom det kan försämra livsmedels-
kvaliteten. Detta gäller särskilt sahnonella, campylobacter och liknande
sjukdomar riskerar föras vidare till människan. den månI inteattsom
detta kan införas på gemenskapsnivå, måste enskilda länder ges
möjlighet har regler.strängareatt

Genom ekonomisk och teknisk utveckling uppkommer nya
produktionsmetoder och tillsatser i livsmedlen. På tid harnya senare
genmodifierade livsmedel introducerats på EU-marknaden, vilket är ett
exempel på produkter många konsumenter etiska skäl harsom av
invändningar Vad gäller alla livsmedel, i syrmerhet deemot. typer av

framställda enligt produktionsmetoder, det särskiltär ärsom nya
angeläget konsumenten kan känna sig säker på inte någraatt att
hälsofarliga livsmedel släpps på marknaden. Konsumenten måsteut
också få information produktionsmetoder. Det ocksåärom nya
angeläget förhindra produktionsmetoder påverkar miljönatt nya
negativt. Inom EU har medlemsländerna nyligen enats om en ny
förordning för livsmedel, vilket återkommer till i avsnitt 5.2.4.nya

5.2.3 Andra önskemål livsmedelskvalitetom

Som inledningsvis har konsumenter mycket skildanämnts
uppfattningar livsmedel. Vilka livsmedel konsumenterna efterfrågarom
beror, dels på kvalitet, vilket till del grundas på individuellastor
värderingar, dels på tillgänglighet.pris och

Även många kan livsmedelskvaliteten ökaröverens attom omvara
med ökad färskhet, ökad så finns detmed hygien mycket annatosv. som
innefattas ochi begreppet livsmedelskvalitet subjektivärsom av mer
karaktär. smaka braVad och varierar bekantgottsom anses vara som
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detfinnsnäringsinnehållsmak,Utöverolikamellan m.m.stort personer.
produktionsmetoder iinnefattarocksåmånga konsumenter som

livsmedelefterfrågarfler konsumenterAlltlivsmedelskvalitet.begreppet
påockså kravställsDetmiljövänligt attpåproducerade sätt.ettärsom
etisktpåproduceradelivsmedlenoch ettvälbehandlas ärskalldjuren att

tillfredsställande sätt.
kvalitetenpåbaraberor inteköperkonsumentenlivsmedelVilka som

Även konsumentenpriset.del t.ex.också till stor omstyrsutan av
alltidså intesärskiltpåproducerade ärsättlivsmedelefterfrågar ett

dennadet prisbetalamöjlighet typharellerberedd attkonsumenten som
möjlighetergodakonsumenterna attSamtidigt harlivsmedel kostar.av

påexempelflerafinnsinriktning. Detönskvärdiproduktionenstyra en
etiskochmiljövänligiproduktionenharkonsumenterhur styrt meren
gradutbudet i högrepåverkaska kunnakonsumenternariktning. För att

infonnationfårkonsumentenkrävsönskardelivsmedelde attoch köpa
produktions-tillsatser,ochnäringsärrmeninnehåll ursprung,avom

livsmedlen.hoskvalitetsegenskaperandrametoder och
detindividuella ärpreferenser attärkonsumentensEftersom anser

varieratochtill bretttillgånghaska ettkonsumenternaangeläget att
produktionensåledesskaönskemål styra avutbud. Konsumenternas

demedlivsmedelväljakunnaskakonsumentenlivsmedel. För att
medmarknadkrävspriserrimligatillönskasegenskaper ensom

information.godochkonkurrensftmgerande

medelnuvarande5.2.4 EU:s

påinriktadfrämstframförtsjordbrukspolitikEU:s är som
tilllettjordbrukspolitik har attEU:sjordbruksvaror.produktionen av
därförutbudet. Det ärkonsumenterna, styrregleringama, änsnarare

grad skai högrekonsumenternaförvidtasåtgärderangeläget attatt
påexempelfinns detlivsmedel. Dessutomutbudetkunna styra av

ocksådjurområdet, stortärpålagstiftningotillräcklig avsom
kapitelibeskrivsDjurfrågor närmarekonsumentintresse.

nyligenmedlemsländernaså harlivsmedelslagstiftningengällerVad
foodsnovels.k.livsmedellagstiftninghelt nyaenats om -nyom en -

produkten.helariskbedömningproducentemaålägger göraatt avensom
reglerarenbartlagstiftningtidigarefrånskillnadinnebärDetta somen

fannsväsentligtalltlivsmedlen. Ihostillsatserochdelarenstaka
inomhälsakonsumenternasförskyddtidigareredanemellertid ett

livsmedelslagstiñningens ram.
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Den förordningen innebär producentema ska förattnya attansvara
livsmedel och livsmedelsingredienser säkra innan de släppsärnya nya ut

på EU-marknaden de måste märka livsmedlensamt att om
produktionsmetodema eller innehåll Med livsmedelärm.m. nya. nya

enligt förordning 258/97 ...livsmedel och livsmedels-avses nr
ingredienser, vilka hittills inte i någon utsträckning harstörre föranvänts
konsumtion inom gemenskapen... och tillhör viss kategori. Tillsom en

livsmedel räknas livsmedel innehåller eller består genmodi-nya som av
ñerade organismer GMO, livsmedel producerade medärsom nya
produktionsmetoder, mikroorganismer och alger, livsmedelnya svampar,

innehåller råvaror, artificiellaämnen, proteiner,som nya nya m.m.
Livsmedlen eller delar livsmedel omfattas förordningen fårav som av
bl.a. inte innebära några risker för konsumenten eller vilseleda
konsumenten. Förordningen ålägger producenten märka deatt nya
livsmedlen bl.a. de innehåller GMO, de innehåller allergi-om om
framkallande medel eller kan medföra etiskaänmen betänklighetersom

egenskaper och produktionsmetoder harsamt förändrats.om

5.3 Hur tillfredsställs konsumentens krav

5.3.1 Fungerande konkurrens

Ett brett och varierat utbud livsmedel behövs för tillfredsställaattav
EU:s konsumenters önskemål och efterfrågan. Målsättningen att
konsumenterna ska kunna köpa de livsmedel de önskar uppnås enligt vår
uppfattning bäst på marknad med fungerande konkurrens dären
konsumenter och producenter En fungerande konkurrensmöts. skapar
också förutsättningar för konsumenterna får skäliga priser.att

Konsumenten efterfrågar livsmedel på marknaden sitt val igenom
livsmedelsbutiken. På fungerande marknad bestämmer konsumentenen

sin efterfrågan utbudet livsmedel. Ju fler konsumentergenom av som
efterfrågar vissa egenskaper hos livsmedlen desto intresse harstörre
producentema sin produktion efter dessaatt krav. Genomanpassa
konsurnentorganisationer kan konsumenterna på tydligare föraett sätt
fram sina krav på livsmedel. Konkurrens i alla led betydelseär storav
för konsumenterna skall få så låga priseratt möjligt. liberalareEnsom
handel möjliggör konkurrens från länderna utanför EU skullesom ge
konsumenterna möjligheter välja olikastörre livsmedel. Priserna på
livsmedel inom skulleEU då också kunna bli lägre.
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tillintresseföretagensidet attliggerkonkurrensfungerande seI en
fungerandePåuppfylls.harkonsumentenönskemål endeatt som

ochflexiblamöjlighet attproducentema störremarknad varages
förutsättningönskemål. Enefter konsumenternasproduktionsinanpassa
önskemål ärkonsumenternasfångakunnaskaproducentemaför uppatt

harimligendärförbörProducentenkonsumenter.välinforrneradedock
konsumenterna.informeraskyldighet atten

antaletkonstaterakanlivsmedelsmarknaden attgällerdetNär
ibl.a.konsumenter,ochproducentermellanledolikainomaktörer

fåtaldetfall finnsmångaI ettbegränsat.handelsledet,och ärgrossist-
nationelltsåvälgällerfall. Dettaenstakamonopol ielleraktörer t.o.m.

internationellt.som

informationbehov5.3.2 Konsumentens av

ochönskaslivsmedeldeköpaskall kunna somkonsumentenFör att
konsumenternasförlyhördakunnaskaproducentemaför varaatt

gäller inteDetlivsmedlen.infonnationkrävslivsmedelönskemål omom
i sig,egenskaper ävenoch utaninnehållinformation matensbara om

ochproduktionsmetoderinfomiation ursprung.om
iliggerefterfrågardeinformationdenerbjuda konsumenternaAtt

eftersomintressehandelnsochlivsmedelsindustrinsproducenternas,
påfinnsexempel attMångakonkurrensmedel. maninformation ettär

förbättratpåverkanpolitiskhandpåbranscher utanolikainom egen
dockfinnsDetprodukter.sinamärkningenochinformationen av

användaskaninformationundanhållande sompåexempel att av
tillrollviktig attdärför attSamhället harkonkurrensmedel. seen

möjlighetkonsumenternasålivsmedelsina attmärker gesproducentema
medtillsammansInformationönskas. enlivsmedeldevälja somatt

ochkonsumenterförförutsättning attkonkurrensfungerande är en
marknad.ska kunna mötasproducenter en

jordbrukkonkurrenskraftigtinternationellt5.3.3 Ett

tilllivsmedelsäkrautbudvarieratochbrettmöjliggöra avFör ettatt
globaltiEUinom ettävenproduktionenbehöverpriser sesskäliga

perspektiv.
stödnivåersänktamedCAPrefonneringpåkravOmvärldens aven

begränsningarredaninnebärWTO-avtal avNuvarandeöka.bedöms
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jordbruksvaror med exportstöd. WTO-exporterade volymer Nästaav
krav frånrunda kommer troligen leda till andra jordbruks-storanya

ytterligare liberalisera handeln med jordbruks-producerande länder att
och sänka stöden.varor

faktor talar för ökad liberalisering kravenYtterligare ärsomen en
FAO:slivsmedelsförsörjningen i världen. Vidpå förbättringar av

livsmedelskonferens i Rom 1996 åtog sig de deltagande länderna att
år detta ska kunna ske måstehalveras till 2015. Försvälten skulle att

öka. konstateradesi u-länderna Detjordbruksproduktionen att
många ochjordbrukspolitik hindrar utvecklingen i u-länderländernas

för uppnå optimal ochviktigt medeldärför ökad handel ärär ett att en
produktionsresursema i världen.uthållig användning av

på siktjordbruksproduktionen inom EUblirEn slutsats detta attav
perspektiv.konkurrenskraftig i internationelltmåste ettvara

samhället göra5.4 Vad behöver

livsmedlen säkra krävsgrundläggande kravetuppnå detFör ärattatt
kontroll och märkninginförda förordningennyligenlagstiftning. Den om

välkommen. angeläget dennamycket Detlivsmedel ärår attav nya
nivå,såväl på nationellinom EU,förordning följs gemensam somupp

på marknaden.livsmedel släpps Detsammaför förhindra farliga utattatt
Liknande reglerinformationsansvar.producentensgäller reglerna om

angelägetpå icke livsmedel. Dettillämpaönskvärt ärävenatt nyavore
livsmedel.redan existerandesäkerheten ävengaranterasatt

för dessa livsmedel.gällainformationsansvar börProducentens även
reglerna följs. Förlagstiña och tillSamhället måste således attattse

krävskritiskt välja livsmedelställa krav ochkonsumenterna ska kunna
fortbildningen och konsument-utbildning. Skolan,infonnation ochäven

mellanroll. Samverkandärför viktigspelarorganisationerna en
konsumenternakonsumentorganisationerkonsumenter t.ex. gergenom

konsumentfrågor.möjlighet driva angelägnastörre attsom grupp
påkunna ställa kravkonsumenterna skaförutsättning förEn att

diskuterats iönskasde livsmedellivsmedlen och köpa är somsom
i alla led.fungerande konkurrensmarknad medföregående avsnitt en

kvoteringarutbudsstyrning, i form bl.a.CAP:sDetta innebär att avav
uppgiñ blir drivaSamhälletssikt bör bort.produktionen, på atttas en

från omvärlden intetill så konkurrenskonkurrenspolitik ochaktiv attse
förhindras.
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miljön6 Jordbruket och

Övergripande6.1 mål långsiktigt hållbartett-

jordbruk
och omkring jordbruket. Genom marknads-CAP påverkar miljön i

areal vad skulle falletbrukas varitregleringama änstörre utansomen
och negativa miljöeffekter.leda till både positiva Ettstöd, vilket kan

Åpå effekt.landskap exempel positivupprätthållande äröppna ett enav
dock CAP generellt ha ökat miljöbelastningensidan kanandra sägas

jordbrukets negativaintensitetshöjande effekt. Det modernasingenom
begränsad omfattning på denemellertid endast imiljöeffekter beror

flesta jordbruketsjordbrukspolitiken. Istället beror de avgemensamma
ekonomisk utveckling i samhället.på teknisk och Däremotmiljöproblem

i tillräckligt hög utsträckning tagitjordbmkspolitiken inom EUhar inte
de miljöproblem finns.och åtgärdat,hänsyn till, som

mål för jordbrukspolitiken måste produk-grundläggandeEtt attvara
ska långsiktigt hållbar. Produktionen,jordbruksvarortionen varaav

måste således såglobalt, ske påsåväl inom EU sättett att natur-som
förmåga producera livsmedel inte försämras.långsiktiga attresursemas

omgivningen, jordbruksproduktionenpåverkan pånegativaDen som
innebär jordbrukets miljöbelastningtill, måste minimeras. Detleder att

kretsloppstänkande iochmåste minska störreavsevärt att ett
framtiden.produktionen iutsträckning måste styra

jordbrukspolitiken måsteviktigt mål förmycketEtt attannat vara
mångfald, främja varieratbiologiskfrämja och bevara etten

historiska kulturvärden i jordbruks-bibehållaodlingslandskap samt
befolkning och förbetydelse både för dagenslandskapet. Det är av

jordbrukslandskap medvill njutakommande generationer ettsom av
mål hängeroch rik flora och fauna. Dettabevarade kulturbygder en

hållbarproduktionen livsmedel skadelvis med målet att varaavsamman
kräver ocksåbevara artrik flora och faunapå lång sikt. Att atten

minskar.jordbrukets miljöbelastning
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Utgångspunkter6.2

miljöeffekterpositivaJordbrukets6.2.1

jordbruket hakretsloppssamhälle kommerframtidaI attett en
producerajordbruket möjlighetangelägetroll.central Det attattär ges

ochmångfald, kulturvärdenbiologiskmiljötjänsterolika typer somav
odlingslandskapet,och varieradeodlingslandskap. Detvarierande öppna

artrikajordbruket. Denoch präglatföljduppskattar, är av,en av,som
generationers brukare,främst tidigareskapatsoch faunaflora avsom

Jordbruks-jordbruksproduktion.fortsattflesta falli deförutsätter
och varieradeflexiblaåstadkommaefterpolitiken bör sträva att

mångfaldupprätthållamöjligheterproduktionssystem att ensom ger
har betande djursammanhangmiljöområdet. I detta storinom en

måstefå livsmedelgenerationer skakommandebetydelse. För att
positivajordbruketshållbar. Förlångsiktigtproduktionen attvara

jordbruketsemellertidmåstepå bästatillvaramiljöeffekter ska sätttas
minska.miljöbelastning

negativa miljöeffekterJordbrukets6.2.2

ska kunnaför miljöneffektermånga positivajordbrukets tasFör att
miljöbelastningjordbruketsnödvändigtdetpå bästatillvara attsätt är

fallmångaEU imiljöproblem inomJordbrukets ärminimeras. av
ländersmellan olikaoch variationenkaraktärlokalregional eller

miljöproblemfrämstajordbruketskankorthetImiljöproblem är stor.
på följandebeskrivas sätt:

omgivandedejordbrukslandskapet ochmångfalden ibiologiskaDen
faltsamman-utdikning,negativt bl.a.påverkatsharbiotopema av

ochövergödningmekanisering,restbiotoper,elimineringslagning, enav
Specialiseringen inombekämpningsmedel.kemiskaanvändningökad av

har lett tilloch avkastningeffektivitethögpåjordbruket och krav en
jordbruket.europeiskadetinomutarmningbiologiskbetydande

olikaförlusttillfältsammanslagning har lettUtdikning och en av
biotoper.

restprodukter harorganiskaochväxtnäring överRecirkulationen av
utsträckninganvänds iIställetutnyttjad.allt mindretiden blivit stor

medtill vissa regionerhar koncentreratsDjurhållningenhandelsgödsel.
har blivitstallgödselnfått till följdhardjurtäthet, vilket etthög att
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växtnäringsläckage,förorsakarför Dettaproblem istället storaresurs.en
vattendrag, sjöar och hav.och djur iföljder forfår negativa växtersom

beroende kemiskatill ökatväxtföljder har lettEnsidiga ett av
negativ påverkan pålett tillhar i sinbekämpningsmedel. Detta tur en

ochkemiska i marklagringmångfalden ochden biologiska ämnenen av
jordbrukets genetiskaförlustockså lett tillEnsidigheten harvatten. av

genetiskaFörlustenoch lantraser.form lantsorteri avavresurser
produktionsbas.långsiktigahotar jordbruketsresurser

har inneburitjordbruketintensiñeringenochMekaniseringen attav
marktryckethögajordbruksfordon har Detallt och använts.större tyngre

minskadmed bl.a.fysikaliska egenskaperkan påverka jordamas
följd.gasutbyte tilloch minskatinñltrationskapacitet vattenav

fleraallvarligt problem iöverbetningtill följdMarkerosion är ettav
jorderosion.lett tillhar lokaltStor djurtäthetEU-länder.

miljöeffektertillhänsyn6.2.3 Marknadens

valtill miljön i sinahänsynidagkonsumenterAllt fler tar av
miljövänliginriktningendärmedpåskyndarlivsmedel och mot en mer

marknaden,emellertid inteVilivsmedelsproduktion. atttror genom
helt klararlivsmedel,miljövänligapåefterfrågan attkonsumenternas av
heller samhälletsLikaså kan intemiljöproblem.jordbruketsavhjälpa

formmiljöeffekter ipositivajordbruketsönskemål t.ex.av enom
kulturvärden lösasochmångfaldvariation och natur- genomav

jordbrukets positivafrämjalivsmedel. Förvalkonsumenternas attav
miljöbelastning krävsjordbruketsfor minskamiljöeffekter attsamt

från samhället.därför styrning

jordbruksområdetmiljöpolitik på6.2.4 EU:s

påjordbruketmiljömål. DäremotCAP saknas i dag formella ärInom
allmänna miljömålEU:sunderordnatandra sektorerallasättsamma som
miljömål denavsaknad inomåtergivna i avsnitt 3.3. Trotsfinns avsom

undermilj öåtgärderinfört vissajordbmkspolitiken har EUgemensamma
endastmiljöersättningarförreglernal990-talet. De angergemensamma

miljöersätt-nationellasedanmedlemsland utformaroch varjeramarna
finansieras EUEG-kommissionen,godkännandeefterningar avavsom,

tillkomnanyligenDetillsammans.medlemslandetdet enskildaoch tre
Österrike jämförelsehar iochFinlandSverige,EU-medlemmama --
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med övriga EU-länder andel miljöersättningar. Totaltstor sett utgören
emellertid miljöersättningama liten del de totala jordbruksstöden.en av

Inom EU har kommit i miljöpolitiken i allmänhetöverens attman om
använda principen förorenaren betalar dvs. PPP polluter-pays-att
principle. Det rimligt den förorenar också betalarär föratt som
åtgärder den miljöbelastningen. Denna princip ärsom avser egna
inflätad med äganderättsfrågor. Synen på äganderätten olika inomär
EU, vilket får konsekvenser för tillämpningen PPP. Trots olikheter ärav
principen jordbrukssektom har för denatt ett egetom ansvar egna
miljöpåverkan central i den fortsatta diskussionen medel påom
miljöområdet.

6.3 Medel för bra miljöen

Om till de medel står samhället till buds det gällernärman ser som
stimulera positiva miljöeffekter såsom mångfald och variationatt av

och kulturvärden minimera miljölastningen kannatur- samt att
åtgärderna indelas följande:enligt

Lagstiftning enligt kan användasPPP förbud vissamotom
produktionsmetoder, vilka skall godkända,preparat som vara
skötselregler etc.

Ekonomiska styrmedel i form miljöavgiñer eller miljöskatter kanav
tillämpas. I Danmark och Sverige finns miljöavgiñer på bekämpnings-
medel. Sverige har avgifter på handelsgödsel medan Nederländerna har

avgift på stallgödsel. På andra områden finns miljörelaterade skatter ien
de flesta medlemsstater i någon form det gäller engångsmaterialnärt.ex.
eller avgifter på avfall på energiområdet. I den mån miljöproblemensamt

finns skäl förär samordning.gemensamma
Ekonomiska stynnedel, enligt nuvarande modell för miljöersätmingar

till jordbrukare, kan användas fortsättningsvis.även
Insatser Sverigei med avseende på infomiation, rådgivning och

utbildning har visat sig ha goda effekter.
Vi har inte bedömt det meningsfullt i detalj tala hur olikaatt om

miljöproblem respektive bevarande positiva miljövärden skall lösas.av
Det beror dels på problemen varierar mellan olika delar EU, delsatt av
på det i många fall finns alternativa lösningar till komma tillatt att rätta
med olika miljöproblem. Vår grundläggande inställning dockär att
miljöfrågor måste få inom CAP jämfört med nuvarandestörre utrymme
situation.
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långsiktigt hållbart samhälle kommer jordbruketframtidaI attett
rimligt samhället jordbruketspela betydande roll. Det ersätterär atten

ha, och för de tjänsterfor miljöeffekter, samhället villde positiva som
följeroch åtgärder åläggs det vad PPP.de utöver som avsom

besluten6.4 fattasVar

varierar mellan olikadet gäller miljönSituationen inom EU när stort
respektive medlemsland.olika regioner inommedlemsländer och mellan

skallmåste genomföras ochAvgörande för vilka åtgärder vem somsom
vilka konsekvenser de positivamåstefatta beslut detta varaom

olika områden. Vissamiljöbelastningen får imiljötjänstema respektive
mindre inom land och därenbart regionmiljöproblem påverkar äretten

politik för hittauppenbart det inte behövsdet attatt enen gemensam
och därgränsöverskridandeAndra problemlösning på problemet. är

kollektiva nyttigheterVilkabehövs lösningar. ärsomgemensamma
Ambitionen måsteockså olika regioner.önskvärda varierar mellan vara

därefter inommiljömål och ställa kravetter generellt högasträvaatt
helhet.unionen som

förgrundnorrnerdet angelägetVi attatt gemensammaanser
tillmed hänsynför hela unionenbedrivandeproduktionens sätts upp

gällagnmdnorm skall PPPtill dennakonkurrensen mellan länderna. Upp
hålla sig inomskyldighet tilljordbrukare i hardvs. varje EU att attse

definierarharmoniserad lagstiftningdessa förutsättningar. En som
Även detfinnas hela EU.produktionen börminimikraven på äröver om

fråganaturliga tillstånd ifrågaskillnader såväl istora omsomom
påambitionsnivånpreferenser börmiljöproblem och nationella
detlagstiñningen hög. Närhannoniseringen den gemensamma varaav

påkravkan detgäller hur grundvillkoren skall röra attut t.ex.se
växtnäringsläckagemedförajordbruksproduktionen inte skall över en

ochbekämpningsmedelspreparat får användasnivå, endast vissaviss att
viss nivå inte får förekomma iendast i vissa nivåer, resthalter överatt en

i likhet medväxtnäringsläckage skullelivsmedel När det gälleretc. man
mål och sedan tillåta denuvarande nitratdirektiv attgemensammaange

undernås varierarför målen skallexakta reglerna hur gemensamt
överinseende.

kangrundnormen,andra del, denEn utgörasutöver avgemensamma
delar landetför hela ellerregleringarmöjligheten nationellt införaatt av

nationella och lokalakanreferensnormen. Därigenomgår utöversom
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reglering bör frivillig ocholikheter beaktas. En sådan inomavgörasvara
krav dock ska gällarespektive medlemsland. Ett PPP här.är ävenatt

antalet godkända bekärnpnings-Sverige har tidigare kraftigt begränsat
kunnamedel. harmonisering bestämmelserna skulle innebäraEn attav

bedömt icke godkända åter skulletidigarepreparat som nu varasom
tillåter nationellatillåtna, vilket alltså kan undvikas strängaremanom

krav.
och nationell lagstiñning, skulletredje del,En utöver varagemensam

kollektiva nyttigheter och andraersättningar till lantbrukarna för
miljöpåverkan.åtgärder regleringen den negativa Somgår utöver avsom

främja bevara biologiskgälla åtgärder för ochexempel kan detta att en
främja varierat odlingslandskap.mångfald, bevara kulturvärden ettsamt

för krav ochjordbruket de ytterligareDet således rimligt ersättsär att
fråga miljön och jordbruket. Viönskemål samhället ställer i omsom

få for åtgärder PPP.ersättningar endast skalldock utöveratt gesanser
förlantbrukare i landundvikaDärigenom skulle ersättsettattman

tvingasländer, i enlighet med PPP,åtgärder lantbrukare i andrasom
skall straffasföre miljöhänseende intebekosta land går isjälva. Ett som

for detta.
landarealen i EUl5 drygtjordbruksmark den totalaAndelen ärav

7,5%andel jordbruksmark,länderna med lägst43%. Sverige är ett av
för,och kostnaderna1996. BehovetEuropeiska Kommissionen, av,

olika. ellerkulturmiljö Denvarierande landskap och bevarad är nytta
i första hand lokal. Denglädje landskapsbilden torde ärvargersom

detta område iskulle tala förvidare mycket svår uppskatta. Detta attatt
positivaAndra delar deförsta skötas nationellt.hand skulle av

mångfald och genetiskabiologiskmiljöeffektema bevarandet.ex. av
intresse.klartdockär ett gemensamtresurser av

Även vilket iländerna i EU,miljöproblemen varierar mellanom
klarfinns det bl.a.många decentraliserade lösningar,fall talar för en

effektema för konkurrens-koppling medlemsländernamellan genom
frestande använda lågamiljöåtgärder. kankraften olika Det attvaraav

produktionen. Om produktionenmiljökrav subventionerasättett attsom
få effekt på konkurrensen.kan flyttas mellan länderna kan detta stor

konkurrensmedel.Låga miljökrav kan därmed inte accepteras ettsom
nivå på olikaGenerellt dock inte förvänta sigkansett sammaman

påverkas olikarniljöâtgärder olika länder. Olikai naturtyper av samma
för korrigera bortmiljöförorening och kostnaderna elleratt ta

föroreningen varierar.
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nödvändigt samordnaVi det de miljöpolitiskaäratt attanser
åtgärderna inom unionen. Risken för otillbörliga subventioner är annars

Stöd miljövänlig produktion eller låga miljökrav kan lätt blifor tillstor.
subventionera livsmedelsproduktionen ellerförtäckt sätt ettett att

får därför väsentligmaskerat inkomststöd. Kommissionen en
På avreglerad marknad blirövervakningsuppgiñ i detta avseende. en

på lika villkor långt betydelse i dagfrågan konkurrens större änom av
styrd administrativa beslut bl.a.där produktionen i mycket är av genom

tillräckliga befogenheterviktigtproduktionskvoteringar. Det är att ges
missköter Vi vill också betonastraffa den eller de systemet.att som

något Sverige ioch utbildning inom unionen, ivikten information somav
flera fall goda resultat.givit

idriva miljöfrågor globalt intressekraft sin storlek kan EUI avav
de individuella ländernasamarbetet pådet internationella sättett som

endast ske under förutsättningkaninte förmår åstadkomma. Detta av en
och politik.grundsyngemensam

miljöersättningama6.5 finansierarVem

besluten olikahar diskuteratsföregående avsnittI var om
jordbruketsdet gäller minimeraskall Närmiljöåtgärder atttas.

betalar gälla.principen fororenarenskallmiljöbelastning att
betala för de negativasamhället, skall såledesProducenten, inte

miljöeffekterna.
jordbruket för desamhälletrimligtdäremotDet ersätterär att

mångfald och varierandebiologiski from bl.a.positiva miljöeffekter av
Många dessa rniljötjänster isamhället önskar.odlingslandskap äravsom

finns.regionala, undantaglokala ochbetraktaförsta hand att mensom
påkonkurrensaspekternaredovisadetill de tidigareMed hänvisning

mellan ochfinansieringen skall delas EUföreslårsådana stöd att
delvisi dag. Genommedlemslandet på görssätt ensomsamma

sanktions-övervaknings- ocherhålls bättrefinansieringgemensam
möjligheter.
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djurenJordbruket och7

7.1 Mål högt ställda djurskyddskrav-

Enligt den svenska djurskyddslagstiñningen skall djuren skötas på
etiskt tillfredsställande Djuren skall inte bara skyddassätt.ett mot

lidande, också sjukdom. Djuren skall hållas och skötas i godutan mot en
djurmiljö och på sådant det främjar deras hälsa och demsättett att ger
möjlighet naturligt.bete sig Detta inkluderar ochatt även transporter

skall också skonas frånavel. Djuren obehag och lidande i samband med
slakten. finns således allmän uppfattning SverigeDet i skaatt taen
hand våra djur på bästa sätt.om

Förutom djurhållningen spelar viktig roll i utvecklingatt moten en
långsiktigt hållbar och miljövänlig produktion animaliskautgören

produkter betydelsefull del våra livsmedel. djuren sköts ochHuren av
behandlas påverkar säkerheten och kvaliteten på livsmedlen. Dessutom

vi också hänsyn till djuren intresserade de skall skötas påär attav av
bästa gäller såvälDetta avel, uppfödning och förvaringsätt. transporter,

djur minimering risken för spridning djursjukdomar samtav som av av
användning antibiotika och hormoner Förutom miljömässigaav m.m.
aspekter bådefinns det således kvalitetsmässiga och etiska aspekter att
beakta vid utformningen bestämmelser djurskydd och djurhälsa.av om

Som framhållits det angeläget djurhållningen bedrivs påär attovan
miljövänligt djurskyddsmässigtoch acceptabelt För uppnåett sätt. att en

långsiktigt uthållig produktion det angeläget djurhållningen bedrivsär att
på sådant den biologiska mångfalden och de genetiskasättett att

främjas och bevaras, bevarande värdefulla kultur-att ettresurserna av
och naturrniljöer främjas ntiljöbelastningen minskar. Församt att att
uppnå långsiktigt uthållig produktion djuruppfödning iären
kombination växtodling och brukningmed arealer regel attav som
föredra.

mål för den framtida djurhållningen diskuterasDe byggersom ovan
på finns Sverige.de värderingar i På flera håll inom ñnns ocksåEUsom
liknande påpekasdet bör det finns olikheter isynsätt, även attom
värderingar mellan olika länder och mellan olika medborgaregrupper av
inom Vi detEU. angeläget djurens situation inom EUatt är attanser
förbättras. Vi således de mål i den svenska djurskydds-attanser
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framtidinledningsvis i bör gälla inomlagstiftningen presenterats ensom
EU.

Utgångspunkter7.2

lagstiftning7.2.1 EU:s

perspektivkan i internationelltdjurskyddsreglemasvenskaDe ett
direktiv påflesta EU:slångtgående. Derelativtbetraktas avsom

enskilthindraroch ingetdjurskyddsområdet att ettär av
flesta områden saknarnationellt. På dereglermedlemsland har strängare

nationelldjurskyddslagstiñning samtidigtEU somgemensamen
flera medlemsländer.saknas idjurskyddslagstiñning

finns emellertid fördjurskyddsområdetpådirektivGemensamma
avlivningvid slakt ochoch skydd djurlevande djur samttransport avav

undantagoch värphöns. Medkalvar, svinuppfödningochförvaring av
dessadjurlevandereglernaför de ärtransport avomgemensamma

får hamedlemsländernaminimidirektiv, dvs.uttaladedjurskyddsdirektiv
Vad gälleroch uppfödning.förvaringför bl.a.kravsträngare

djurskyddsgnmder förhindrapåintekandjuitransporter att enman
förutsättning direktivetsundergenomförs inom EUdjurtransport att

Sverigeanslutningsfordraget haruppfylls. Idjurtransportregler om
krav.bibehålla vissamedgivits strängarerätten att

ligger på gemenskaps-djursjukdomarskyddLagstiftningen motom
påberoendeVissa undantagalla EU-länder.inivå, dvs. densammaär

fick i samband medmedges. Sverigekan docklandsmittläget inom ett
fördjursjukdomar bl.a.för vissaundantagEU-medlemskapet vissa

också radfoderområdet finnsPåkontroll sahnonella. gemensammaenav
bibehållaundantag ochhar fåttbl.a.från vilka Sverigeregler göra

kadaverrnjöl i foder. Inom EUochantibiotikaförbud användningmot av
förbjuden.tillväxtfrämjande hormoneranvändningengäller äratt av

särskilt angelägnaDjurfrågor7.2.2 ärsom

djurenbidragit tilldjurskyddslagstiñningen harsvenskaDen att
Andraländer inom EU.Sverige i flertaletfriskare igenerellt änärsett

och denvårt geografiskt isolerade lägeklimatet,orsaker till detta är
för säkerhetenvälbefinnandeSåväl för djurenslägre djurtätheten. som

förangeläget verkalivsmedel detpå våraoch kvaliteten attär att
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djurskyddet och djurhälsan blir bättre inom hela EU. En ökad handel och
kan leda till ökade risker for smittspridning.djurtransport av

sålunda angeläget djurhållningen del iDet är att ett störreses som en
Idag finns det emellertid åtgärder inom CAPsammanhang. som

miljövänlig produktion. aktuelltmotverkar djur- och Ett exempel ären
slaktbidrag långade exportbidrag djurtransporter.samt uppmuntrarsom

inombegränsning dessa EU särskilt angelägen,En ärtransporterav
både föreftersom det skulle ha fördelar djurens välbefinnande och

minska riskerna för smittspridning. En begränsning transporterav av
levande skulle också minska miljöbelasmingen.djur

välbeñmiande kvaliteten påMed hänsyn både till djurens och
angeläget begränsa spridningen djursjukdomarlivsmedlen detär att av

hela djurhälsaoch ha möjlighet kontrollera djuren inom EU. En bättreatt
produktionen blir lönsam. Två aktuella exempelleder också till att mer

BSE galna kosjukan vållarsvinpestspridningenär samt storasomav
måsteVad gäller djursjukdomar EU ha högproblem inom EU. en

bör försiktighetsprincip gälla. Utgångs-ambitionsnivå. Generellt en
förhindrar djursjukdomar fors vidare tillpunkten måste vi attattvara

och campylobacter exempel på sjukdomarmänniskan. Salmonella är
på livsmedlen och riskerar föras vidare tillpåverkar kvaliteten attsom

från smittspridningssynpunktSverige liggermänniskan. genom
flesta delar Målettill de andra unionen.ambitiösa bättre än avprogram

skall gälla i hela därbör motsvarande förhållningssätt EU,attvara
åtgärda.salmonella särskilt angelägenspridningen är attav

kadavermjöl i foder ocksåantibiotika ochAnvändningen ärav
antibiotikaanvändning harför Sverige. inom EUangelägna frågor Hög

resistensnivåer antibiotika vid salmonella-lett till höga moten
djurhälsoskäl och medsåledes angeläget, bådebekämpning. Det är av

överförs till människan,hänsyn bl.a. salmonellatill riskerna attatt
Som tillsats foder bör detantibiotika begränsas. ianvändningen av

förbjudas.användningen kadavennjölförbjudas. Likaså bör av
också med hänsyn till bevarandetvälbeñnnande,För djurens men av

finns lagstiftamångfald och genetiska det skälbiologisk attresurser,en
slakt Frihet frånförvaring och uppfödning djur.såväl avel, samt avom

fråga avelsarbetet.genetiska defekter angelägen iär en
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för djurhållning7.3 Medel bättreen

förbättras såväldjurens situation inom EUDet angelägetär att av
kvalitetsmässiga skäl. så ska skeetiska miljömässiga och För attsom

Smittskydd, djurskydd ochregler finnsmåste EU:s omgemensamma som
uppföd-bl.a. djur, vissadjurhälsa skärpas. gällerDetta transporter av

Påsmittspridning.foderkvalitet och hygienningsfonner, samt
regler ofta saknas, det särskiltdjurskyddsområdet, där ärgemensamma

djurskyddslagen börinförs. svenskaangeläget sådana Denatt vara
för ochmåste åtgärder vidtas bevarautgångspunkten. Dessutom att

och genetiskafrämja biologisk mångfald resurser.en
djurhälsa inom måstedjurskydd och EUförbättraFör störreatt en

CAP. Idag ñnns detandra regler och stöd inomsamordning ske med
intensiv och icke djurvänligbefrämjarexempel på stöd och regler ensom

indirektaangeläget analyserarsåledesproduktion. Det är att man
högtmotverkar produktion medStödeffekter olika stöd. ensomav

långastimulerardjurskyddskrav stödställda transportert.ex. avsom
levande måste bort.djur tas

finns regler idag,där detSmittskyddPå områden gemensammasom
krav påutvecklingdriva pådet särskilt angeläget strängaremotär att en

såväl de icke-tidsbegränsade,bl.a. deEU-nivå. rimligtDet är att som
samband medfått i EU-Sverigetidsbegränsade, undantag som

förbl.a. undantaggälleri hela EU. Detmedlemskapet blir gällande
ochantibiotikaanvändningkontroll salmonella förbud motsamt avav

påtill ståndförbättringar kommermån ingakadavermjöl foder. I deni
möjlighet gå längre.länderEU-nivå, bör enskilda attges

ställda djurskyddskravmed högtuppnå produktionFör äratt en
konsumentersåväl producenterinformation tillrådgivning och som

ocksåutsträckning. Detanvändas iockså medel bör ärstörresom
vilkakonsumenternainformerarangeläget producenternaatt om

Åtgärder uppnå miljö-förharproduktionsmetoder använts. att ensom
kapitelredovisats ivänlig djurproduktion har

finansierarbeslutar och7.4 Vem vem

föregåendei avsnittdiskuteratsde medeldelenDen större somav
ekonomiska inslag. Dethårdare villkorlagstiñning med ärutanavser

möjligt.så DettaEU-nivåförbättringar sker påangeläget snartatt som
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särskilt angeläget inom de områden där den lagstift-är gemensamma
ningen hindrar enskilda länder införa de regler önskar.att som man

Även utgångspunkten djurskyddsbestämmelsema måsteär attom
förbättras generellt på EU-nivå det rimligt de länder vill haär att som

djurskyddskrav ska möjlighet till detta. Vid införandesträngare ges av
måstenationella krav både principen inte handeln skasträngare att

hindras godtycklig diskriminering det faktum människors ochsamt attav
djurs hälsa fåroch liv inte artikel respektive30 36 i Rom-äventyras
fördraget beaktas.

Inom smittskyddsområdet, där det idag finns regler,gemensamma
bör också kravmöjlighet till på nationell nivåsträngare ges.

Den övervägande delen bestämmelser för djurproduktionen rörav
lagstiftning, medan ekonomiska styrmedel bör begränsas till främstatt
omfatta stöd for djurhållning bidrar till olika miljömålatten som
uppfylls, bl.a. biologisk mångfald och varierande odlingslandskap.en

beslutenVar fattas och finansierar dessa har diskuterats ivem som
kapitel
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regionalaoch denJordbruket8

utvecklingen

levandeochbalansregionalMål8.1 enen-

landsbygd
och i vissalandsbygdenpåEU borinombefolkningendelEn stor av
ekonomin.lokalaroll i denjordbruketspelardelar unionen storenav

bedrivsÖvergripande strukturpolitikregional- ochmål med den som
EU.olika delarmellanskillnaderregionalautjämnainom EU är att av

såvälinkluderarvilketlivsmedel,produktionengällerDetta även av
dennainkomstoch denforädlingsindustri,primärproduktion som

medför.produktion
uthålligtocheffektivtpåtillvaratasskallLandsbygdens ettresurser

innebärsamhällekretsloppsbaserat atthållbart,framtidaEttsätt.
spridd odlinggeografisktbetydelse. Enroll ochökadjordbruket får en

ocksåinnebärproduktionspriddEndå viktig.och djurhållning är
Därför börmiljösynpunkt.frånangelägetvilketminskade ärtransporter,

stimuleras.produktionmiljöanpassadlokal och
landethelaprincipijordbruksproduktion är,möjliggöra överAtt en

jordbrukspolitiken. Imålsättning isvenskvaritlänge,och har sedan en
nämnvärdaexempelvissadesbeslutlivsmedelspolitiska att1990 års

ochmarknadsanpassningenföljdtilllönsamhetsminsloiingar av
ijordbruketförskulleintejordbruketavregleringen accepteras norraav

Även målsättningen densamma.EU-anslutningenSverige. efter är

Utgångspunkter8.2

Inledning8.2.1

tiderlångaglesbygden, har underdåsärskiltochLandsbygden,
inneburitproduktion, vilketdiversiñeradochsmåskalighetpräglats enav

har tillBefolkningenbygder.i dessasysselsättningenpåkaraktärspeciell
delarnadärverksamheter,olikaflerasysselsatta idel varitstor

hushållet. Inteforinkomstensammanlagdadenbidragit tilltillsammans
ekonomiskaJordbrukssektornsjordbruket.fordettagällerminst



88 Jordbruket och den regionala utvecklingen SOU 1997: 102

betydelse i samhället har minskat tiden. Sysselsättningen inomöver
jordbruket har sjunkit allt eftersom den tekniska utvecklingen har
fortskridit. Sektoms bidrag till den regionala ekonomin dockär
fortfarande betydelse inom vissa regioner.storav

Jordbruket påverkar direkt andra delar landsbygdens ekonomi.av
Jordbruksproduktionen leder till arbetstillfällen skapas i sektoreratt
utanför primärproduktionen och livsmedelsindustrin, bl.a. genom
efterfrågan på olika insatsmedel och serviceverksarnheter. Utöver dessa
direkt anknutna verksamheter har jordbruket central roll for raden en
andra landsbygdsbaserade verksamheter.

Såväl socialt landskapsmässigt präglas oftast landsbygdensom av
jordbruket. Mycket det uppskattas i landsbygdsregionema ärav som
sammanlänkat med brukandet marken. Det har också uppstått radav en
verksamheter på olika beroende den speciellasätt ärsom av
landsbygdskaraktären. Senare tids utveckling olika formerav av
landsbygdsturism vitala exempel på sådan verksamhet.utgör

8.2.2 Framtida utvecklingsmöjligheter

företagsekonomiskaDe fördelarna ökad storskalighet leder tillav en
produktionen i många sammanhang koncentreras, såväl inomatt

primärproduktionen inom handels- och förädlingsleden. Så längesom
kostnaderna enhet småskaligi produktion högre minskar möjlig-ärper
heterna försörja sig utanför de expansiva områdena produktionendäratt

koncentrerad.är
Om det blir avreglerad och konkurrensutsatt marknad inomen

jordbrukssektom kommer detta sannolikt innebära ökade svårigheteratt
upprätthålla jordbruksproduktionen inom del regioner i iEU,att t.ex.en

Sverige och i andra mindre gynnade områden. Ett ökat behov finnsnorra
anpassningsåtgärder, såväl inom jordbrukssektom i sig,av som

sysselsättningar inom andra kompletterande verksamheter. Det är
nödvändigt till jordbrukarhushållets samlade möjligheter tillatt se
utkomst på landsbygden och skapa möjligheter för både kvinnor och män

Överpå landsbygden. tiden har allt del hushålletsatt stanna störreen av
inkomster kommit från andra inkomstkällor jordbruket, oftast i ochän
med kvinnan arbetat utanför gården, vilket talar för behovetatt ettav
varierat utbud sysselsättningsmöjligheter.av

I framtida, kretsloppsorienterat samhälle, kommer jordbruketett mer
få viktiga uppgifter. kunnaFör utnyttja produktions-att naturensnya
förmåga uthålligt idag och minimera jordbrukets belastning påänmer
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omgivningen, där bl.a. återforandet näringsänmen viktig, kommerärav
åkerrnarkens jordbruketsoch betydelse Produktionöka. ochenergiatt av
biomassa kan också sådana uppgifter. I sådant sammanhang fårettvara

geografiskt spridd produktion betydelse.storen

8.2.3 lilla regionalpolitikenDen och denstora

Regionalpolitiken Sverige brukar delasi i vad ibland kallasupp som
den och regionalpolitiken.den lilla En liknande uppdelning kanstora

for i regionalpolitiken åtgärderEU Dengöras utgörsstort. stora av som
påverkar den omfordelningen i samhället; skatter,allmänna sociala
transfereringar, infrastruktur, utbildning, sysselsättning Demiaosv.
politik har troligtvis haft mycket betydelse för levande landsbygd,stor en

indirekt riktar särskilt regioner.den endast sig Dentrots att mot utsatta
får effekt i regioner, glesbygder,regionalpolitiken stor t.ex.stora svaga

syfte utjämna samhällets Eftersom dessajust tack sitt att resurser.vare
ochhand riktar sig jordbruk landsbygd, kommerfrågor inte i första mot

i detta betänkande.de inte berörasatt mer
regionalpolitiken områden,lillaDen tangerar ärsamma men mer

riktar sig direkt företag,regionalt orienterad och ekonomiskmot
lilla regionalpolitikenverksamhet och branscher. Den inbegriper således

jordbrukssektom. Olika former företagsstöd,åtgärder inomäven av
andra riktade åtgärder ingår instrument iinvesteringsstöd och som

politiken.

regionalpolitiskanuvarande struktur- och8.2.4 EU:s

inom CAPstöd

och regionalpolitik till del åtgärder inomstruktur-EU:s utgörs en av
finns mängd åtgärderjordbrukssektom. närvarandeFör en som

struktur. struktur- ochtillsammans innebär komplex I avsnitt 2.3.4 ären
fall ñnnspå jordbruksområdet beskrivna. I vissaregionalfrågoma

övriga delar jordbrukspolitiken. Vitydliga målkonflikter med av anser
regionalpolitiska satsningama inom dendock deatt gemensamma

och grund för fortsattajordbrukspolitikens positiva utgörär enram
område. Behovet såväl struktur-satsningar inom detta somav
kommer öka vid marknadsanpassningregionalpolitiska åtgärder att en

jordbrukspolitiken.och avreglering den gemensammaav
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landsbygdensJordbmkssektom väsentlig del möjligheterutgör aven
och kulturvärdenutveckling, dels de miljö- jordbniks-till somgenom

produktionenverksamheten upphov till, dels livsmedel ochgenom avger
andra jordbruksvaror.

regional utveckling8.3 förMedel en

regionalhar tillgå det gällermedel samhälletDe näratt ensom
ekonomiska stöd.livsmedel främst direkta Deproduktion ärav

struktur- och regionalpolitiken uppvisaråtgärderna inomnuvarande en
varför samordning ochsvåröverskådlig bild,mycket splittrad och en

förutsättningarnaSamtidigt situationen ochnödvändig.förenkling ärär
mycket olika, varför decentraliserade ellerunionenmellan olika delar av

kan föredra.många falllokala lösningar i attvara
åtgärder inriktas så deregionalpolitiska börStniktur- och att

förhållanden. Stöden börjordbrukets omställning tillunderlättar nya
exempelvis stimulera investeringar ifrarnåtriktade och nyavara

möjlighetvilket kan generationbrukningsformer, över.taatten yngrege
faststruktur och långsiktigt låserdåligStöd pennanentar somsom

bör undvikas.resurser
regionalpolitiken inomoch EUbefintliga struktur-Den utgör som

landsbygdsutveckling vidför framtidagod grundnämnts enen
regionalpolitiska ochsamordna olikareformering CAP. Genom attav

betydelsefullaCAP kanmiljöpolitiska åtgärder inom steg motta enman
del i helhet.politik, jordbruketintegrerad där ses som en enmer

Åtgärderna inledningsvis led ijordbrukssektom kaninom ettvara
inkomstmöjlighetemade breddarlandsbygdsutvecklingen attgenom

åstadkommaskan bl.a.dessa regioner. Dettainom ersättaattgenom
medkulturvärden jordbrukssektom bidrarocharbetet för de miljö- som

finnsinkomstmöjlighetema breddaskapitel Dåsåsom föreslagit i
landsbygdsturismen ochutveckla bl.a.möjlighet ytterligaredet att

CAP-reform.anpassningen viddärmed underlätta en
enheter dockstrukturomvandlingfortsattEn är vänta,större attmot
på landsbygden självaverksamheterökade satsningar på andravarför än

Andrakompletterande verksamheter, börfalljordbruket, i vissa göras.
jordbrukssektomskulleåtgärder bl.a. att anpassavoregynnasom

förutsättningar, for därigenomregelverk till småföretagensallmänna att
enheter.och förädling inom mindreproduktiongynna
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måste på sikt ske utifrån helhets-Utvecklingen på landsbygden ett
både till konsumenternas och samhälletsperspektiv, där hänsyn tas

småföretagJordbruket, liksom inom andraönskemål olika sektorer.om
roll för denna utveckling, vilket kräver despelar viktigsektorer, atten

efter specifika och lokala situationen.medlen kan dengenerella anpassas
få tillgång till bra lånemöjligheter.kan ha svårtMindre företag att

återgång tillinvesteringsstöd kan därför främja vissformerOlika enav
livsmedelsproduktion, dessutom i sin bidrar meduthålliglokal tursom

Sådana medel bör generella för olikakulturvärden.miljö- och att gevara
utvecklas.möjlighetverksamheter attsamma

besluten8.4 fattasVar

miljöpolitiken stöd syftar tillochPå sätt att som ensomsamma
konkurrenskraften inom EU finns detkan påverkabättre miljö även en

regionalpolitiska och strukturpolitiska åtgärder ochmellankoppling
såväl stöd direkt inriktas pågällerkonkurrenskraften. Detta som

verksamhet.stöd till kompletterandejordbruksområdet som
och socialtuppvisar skillnader i kulturelltmedlemsländerEU:s stora

bevaras.berikande för unionen och börskillnaderavseende. Dessa är
det gäller jordbruket därförbörregionala politikenDen även när vara

Varje medlemsland ellerolika lokala variationer.tillåtaflexibel och
förden kunskap krävsmedlemsland besitterregion inom attett som

således själv fatta regionalaregionen och börenskildautveckla den
olika och denmellan regionerkonkurrensenbeslut. tillHänsyn mot

dock enligt vårpå marknadens villkor talarenbartproduktion skersom
på det regionalpolitiskasatsningamasamordningmening för ävenaven

detföreslagitpåstrukturpolitiska planet,och närsättsamma som
övergripandebör haområdet. Kommissionengäller miljöpolitiskadet ett

fattas påövergripande beslutenfrågor. Genom deför dessa attansvar
snedvrider konkurrensen.undvika åtgärderEU-nivå, kan somman

långt möjligtfall dock sååtgärder i enskilda börUtformandet av
åtgärd inivå respektivenationella eller regionalabeslutas på den som

till dessamåste emellertidförsta hand riktar sig Hänsyn tas attmot.
åtgärder deligger inom gemensamma ramarna.
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finansierar åtgärder för regional8.5 Vem en

utveckling
utjämningdå politiken syftar till övergripandede fallI aven

olika länder i det motiverat medekonomiska skillnader mellan EU år en
Är finansieringen finns detfinansiering.helt gemensamgemensam

regler.också haanledning att gemensamma
länderövergripande åtgärder, erhållsdvs. ickeövriga åtgärder,För

finansiering bättre övervaknings- och sanktions-en gemensamgenom
helt skulle ske nationellt. Medjämfört med finansieringenmöjligheter om

konkurrensaspektema föreslårpåtaladehänvisning till de tidigare
skall finansierasliksom idag delvisdärför dessa åtgärder gemensamt.att

finansierade stöd, böridag ha helt nationelltMöjligheter, liksomatt
kommissionen.efter godkännandefinnas kvar, dock av
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9 Förändringar denav gemensamma
jordbrukspolitiken

9.1 Jordbrukets framtida roll

Vi det angeläget den jordbrukspolitikenäratt attanser gemensamma
reformeras på sådant jordbrukets tillvara på bästasättett att tasresurser

framtiden.i Jordbrukssektom har många betydelsefulla uppgifter isätt
framtiden, inte bara producent livsmedel och jordbruksvaror,som av

producent biologisk mångfald, varierande odlings-utan även som av
landskap, kultunniljöer och andra kollektiva nyttigheter. Jordbniks-
sektorn har också betydelsefull uppgift bidra till överordnadeatt atten
globala mål uppfylls. EU:s utvidgning tillsammans medösterut
främjandet långsiktigt hållbar utveckling demokratisk ochsamtav en en
ekonomisk utveckling helai världen högt prioriterade svenska målär

angelägna beakta vid reformering CAP.är attsom en av
Jordbrukspolitiken bör därför ändras och utvidgas från iatt stort sett

enbart ha beaktat producentfrågor till omfatta konsumentfrågor,ävenatt
miljö-, djuretiska och regionala frågor. kunnaFör diskutera vilkaatt
förändringar jordbrukspolitiken nödvändiga vill viärav som upprepa
vårt förslag till mål för EU:s jordbrukspolitik.nya gemensamma

EU:s jordbrukspolitik ska sylta till möjliggöra:attgemensamma
brett och varierat utbud säkra livsmedel till skäliga priser,ett0 av
långsiktigt hållbart jordbruk.ett0

Utöver dessa två övergripande mål skall jordbrukspolitiken även
syfta till produktion, förädling och distribution livsmedel bedrivsatt av
på sådantett sätt att

den biologiska mångfalden främjas,bevaras och0
kulturmiljöer bevaras,0

varierat odlingslandskap främjas,ett0
miljöbelastningen minimeras,o
animalieproduktionen sker med högt ställda djurskyddskrav,0

regional balans och landsbygd främjas,levande0 en en
internationellt konkurrenskraftigt jordbruk inom EU främjas.ett0
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Vår målsättningöverlevnad.för vårcentrala ärLivsmedel attär
ochlivsmedelutbudetefterfrågan skasinkonsumenterna styra avgenom
ochkonsumenteruppnåsDettajordbruksvaror.andra attgenom
skaproducenternamarknad.fungerande Förpåproducenter attmöts en

efterproduktionsinmöjlighetoch halyhördakunna att anpassavara
därñrmas,konkurrensfungerandeönskemål måstekonsumenternas en

grundkravnödvändig. Ett ärinformationfår den ärkonsumenterna som
välja deska kunnaKonsumentensäkralivsmedlen äta.attäratt

informationpå grundvalhahon villellerlivsmedel han omav
finnspriser. Detlivsmedelskvalitet ävenproduktionsmetoder, samt

livsmedelinteefterfrågas konsumenterna ärjordbruksvaror somavsom
Även börför dessaenergi.förnyelsebarochtextilñbrer varort.ex.som

dettaPå sikt förutsätterproduktionen.skall attefterfrågangälla styraatt
konkurrenskrañigt.internationelltblirjordbrukEU:s

kretslopps-framtidaiviktigvidareJordbrukssektom ettär resursen
produceramöjlighetjordbruketangeläget attsamhälle. Det attär ges

ochkulturvärdenmångfald,biologiskntiljötjänsterolika typer somav
etisktpåsköta djurenocksåmåsteodlingslandskap. Vi ettvarierande

börJordbrukspolitikenvälbeñrmande.for djurenstillfredsställande sätt
produktionssystemvarieradeochflexiblaåstadkommaeftersträva att

miljöområdet. Enmångfald inomupprätthållamöjligheter att ensom ger
miljöbelastningnegativajordbruketsförutsättning är attannan

måstelivsmedelska fågenerationerkommandeminimeras. För att
hållbar.långsiktigtproduktionen vara

landsbygden.påutvecklingenroll iviktigspelarJordbruket en
delssysselsättningen,effekterindirektabetydandeharJordbruket

jordbruketdelsochtjänster insatsvaror,köp attgenomgenom av
prägelkulturellochboendemiljöattraktivturism,möjliggör ger

Vidärför viktigt.jordbruk attfortsattlandsbygden. Ett är anser
ochmiljöhänsynökadmedmåste kombineraslandsbygdsutveckling en

mellansamspeletdjurskyddskrav. Påställda sätt ärhögt samma
viktigt. Detlandsbygdensektorer på ärandraochjordbrukssektom

förmöjligheterochförutsättningarskapasärskilt viktigt yngreatt en
önskemålenlighet mediproduktionoch drivageneration överatt ta en

konsumenter.från samhälle och
framtiden.uppgifter iviktigaflerahar såledesEUJordbruket inom

ochlivsmedeldeproduceraviktig rollspelarJordbruket attgenomen
måsteJordbruketefterfrågar.konsumenternajordbruksvarorövriga som

ökade kravkonsumenternastillproduktionenmöjlighet att anpassages
Dessutomproduktionsmetoderdjurvänligaochmiljö-på kvalitet, m.m.
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måste produktionen bedrivas på sådant jordbruksproduktionenett sätt att
hållbar på lång sikt.är Jordbruket haräven avgörande betydelse i etten

framtida kretsloppssamhälle. Genom producera olika miljötjånsteratt
och miljöanpassad produktionvärna kan jordbruket bli förebildom en en
för andra sektorer. Jordbruket har viktig uppgift detäven gällernären
utvecklingen på landsbygden samordning med andra sektorer.genom

9.2 Medel för jordbrukspolitiken ny

En jordbrukspolitik bör utformas så produktionenny gemensam att
bästa möjlighet nå de mål vi föreslagit. Detatt angelägetges är att

samhället lagstiftar respektive betalar för de tjänster leder tillom attsom
målen uppnås.

För uppnå brett och varierat utbud säkraatt livsmedelett tillav
skäliga priser behövs fungerande marknad där konsumenter ochen
producenter Detta innefattar inte bara handelnmöts. inom EU utan
handeln i hela världen. Samhället har uppgift tillatt attsom se
konkurrensen fungerar och producenten förser konsumenten medatt
information produktionsmetoder, innehåll och Samhälletom urspnmg.
bör också ha uppgift lagstiftning och kontroll övervakaattsom genom

inga livsmedel skadligaatt för konsumentenär släpps påutsom
marknaden. försiktighetsprincipEn måste gälla for alla livsmedel.
Producenten således, dels för inga farliga livsmedel släppsattansvarar

på marknaden, dels för nödvändig infonnationut till konsumenten.
Vidare jordbruket har viktig uppgift i bredareattanser etten

samhällsperspektiv där miljö-, djur- och landsbygdsfrågor angelägna.är
En del detta kan konsumenterna sina val livsmedel.styraav genom av
Det dock angelägenhetär för alla produktionenatten gemensam oss
bedrivs på långsiktigt uthålligt med minimal miljöbelastningett sätt och
högt ställda djurskyddskrav regional balans uppnås.samt att en
Samhället bör därför gå in med både lagstiftning, information och
utbildningsinsatser ekonomiska styrmedel.samt

För uppnå långsiktigt uthållig jordbruksproduktion,att utgören som
viktig del i framtida kretsloppssarnhälle, detett viktigtären att

nödvändig lagstiftning tillsammans med nliljöersättningar införs.
Samhällets uppgifter kan delas i delar; lagstiftningtreupp en gemensam

definierar minimikraven för tillåten miljöbelastning inom helasom
unionen, möjlighet till miljökrav via lagstiftning påsträngare nationell
nivå därutöver ersättning för miljötjänster såsomsamt biologisk

4 17-0894
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kulturmiljö Deodlingslandskap,varierandemångfald, gemen-m.m.
ambitionsnivå.ha högbörmiljöreglema ensamma

djurskydds-ställdamed högtanimalieproduktionuppnåFör att en
kretslopps-framtidabeståndsdel iviktigocksåvilket ettkrav, är en

för djur-lagstiftningnödvändiginföraangelägetsamhälle, det attär
möjligtså långtLagstiñningen börSmittskydd.ochdjumiiljöskydd, som

måstekonkurrensneutralitet. Därutövernåförbl.a. attgemensamvara
hamöjlighethaskäl, strängareetiskabl.a. attländer,enskilda av

miljötjänsterolikafördjurhållningtillErsättningnationella krav. som
tidigare.diskuteratslandskap harvarierandemångfald ochbiologisk

uppnåslandsbygdlevandeochregional balansfrämjaMålet att enen
jordbrukspolitiken.denförändringockså bäst gemensammaavgenom en

Åtgärderna medenlighetregionalt iutformasbör gemensamen
iförutsättsåtgärderregionala ävenutfonnandetVidramlagstiñning. av

målet börnågälla. Förskakonkurrensneutralitet attfalldetta att
inomstmkturutvecklingochflexibilitetsåutformasåtgärderna att

Åtgärder iinvesteringarstimuleraförunderlättas.jordbruket att nya
möjlighetgeneration övertaattochbrukningsfonner yngreensom ger

regionalmöjliggöraockså förbehövsMedel attbehövas.kan en
såvälmedÅtgärderna samordningunderlättaskaproduktion. en

verksamheter.andraåtgärder inomöåtgärdermilj som
uppnålivsmedelsäkra ettmålen samtuppnåFör att om

jordbruksproduktionen ärbalans, därregionalochkretsloppssamhälle en
Direktstöd,på sikt.överflödigamarknadsregleringarnacentral, blir som

förkompenseratillsyftarochmarknadsregleringarna attinomligger
hellerintebehövsdjurbidrag,och annatarealbidragdvs.prissänkningar,

övergångsåtgärdtillfälligän som en
uppnåvillmåldetillinteledermarknadsregleringar attCAP:s

och missgynnarlivsmedelsprisertill högredelederIställetuppfylls.
brukareolikamellansektorer,olikamellanproduktionenieffektiviteten

flexibilitetproducentemasinnebäru-land. Deti-land och attmellansamt
exempelflerafinnsDetstrukturutvecklingtillmöjligheteroch

finnsdeteftersommarknadsregleringarna,inomfaktorermotverkandepå
Export-produktionen.och begränsastimuleraförbådeåtgärder att

tillstödbl.a.interventionsåtgärder,olikaochgränsskyddbidrag, som
stimulerarpriser,vid lågastödköpkonsumtionochproduktion samt
begränsarexportavgifterochProduktionskvoterEU.inomproduktionen

produktions-ocksåprincipiharDirektstödenproduktionen.istället en
ellerhektarantaltill visstbegränsade etteffekt,stimulerande ärmen
inteledervadmedlemsland. Utöver nämntsrespektiveidjurenheter som
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marknadsregleringama till generellt bättre djurmiljö elleren en
miljövänlig produktion.

Övergångsåtgärder9.3

I de föregående avsnitten har vilka mål CAPsummerat attanser
bör ha, vilka medel nödvändiga för uppnåsamt är de föreslagnaattsom
målen på sikt. Lagstiftning ersättningar för nriljötjänstersamt och
tjänster för nå regional utveckling nödvändigaatt medel. Viären
konstaterade samtidigt marknadsprisstöden på sikt inte behövs.att
Förutom marknadsprisstöden inte behövs for uppfyllaatt de målatt
önskar, skulle borttagande dessa stöd lämnaett även större utrymmeav

på konsument-, miljö- ochatt djurfrågorsatsa regionalasamtresurser
frågor.

Det skulle således önskvärt EU:s marknads-attvara gemensamma
regleringar, med undantag för gränsskydd, bort på sikt. Utgångs-tas
punkten bör alla sektorer reformeras samtidigt, föratt undvikaattvara
snedvridning lönsamheten mellan olika jordbruksvaror. Hänsyn måsteav

till reformen sker under socialt acceptabla former.tas att
Det rimligt direkta stöd utbetalas underär tidsbegränsadatt en

period efter reformema, for underlätta omställningatt ochen
omstrukturering jordbrukssektom. Direkta stöd bör berördaav ge
producenter möjliga flexibilitet i beslutsfattandet,största så inteatt

binds i olönsam produktion. Hur behovet dessa stödstort ärresurser av
får bedömas utifrån de förutsättningar råder inom varjesom
produktionsområde.

Gränsskyddet kan rimligt behålla under övergångsperiod.attvara en
Hänsyn måste emellertid särskilt till konsumenternas intressetas attav

import upprätthålls.en
Att reformera CAP emellertid påverkasär mångaen process som av

faktorer. Ytterst det förhandlingsfråga mellanär EU:s medlemsländer,en
där hänsyn måste till olika intressen inom unionen. EUtas ocksåutgör

förhandlingspart i flera internationella organisationer förhand-en varav
lingarna inom WTO har betydelse för CAP:s reforrnering. Destor
internationella överenskommelserna från främst konferensFN:s miljöom
och utveckling i Rio 1992 från FAO:s livsmedelskonferens isamt Rom
1996 innebär åtaganden måste beaktas vid refonnering CAP.som av
Förhandlingarna utvidgning EU påverkar också i högösterutom en av
grad EU:s jordbrukspolitik. reformeringEn CAP påverkas ävenav av
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ekonomisk utvecklingmarknadsutveckling,faktorerandra m.m.som
unionen.utanförochbåde inom

reformerasjordbmkspolitiken kan ärhur denochNär gemensamma
internationelloch påbåde inom EUförhandlingsfrågaföljaktligen en

WTOförhandlingarna inomsarmoliktdetnivåinternationellPånivå. är
jordbrukspolitik. Deför EU:seffekt senastedirekthar störstsom

fannsdetreformprocess,påverkade EU:s ävenförhandlingarna om
komrefonnentillockså bidrogbudgetskäl,bl.a. attfaktorer,interna som

förhandlingarna,föregåtthade attiställetOm EUstånd.till genom
ireformeravaritmöjligheternahade störretidigare, attCAPreformera

införföraskanSammaintressen.med EU:senlighet resonemang
kommerframhållits tidigareSomWTO.inomförhandlingarkommande

ochjordbrukshandelnliberaliseringytterligarepåtryckningar avom
och Cairns-från USApå EUställasjordbruksstödensänkningar av

förinomi reformprocessenpådrivandeGenom att ramenvaragruppen.
förändrakunnaEU-ländernaskulleWTO-runda,iförhandlingarna nästa

tvingasföriställetintresse,unionensiligger attriktningCAP i somen
WTO. Därigenomiländer driverandraprinciperenligtreformera som

ochförhandlingspositionbättre störrefåsarmoliktskulle EU en
konsumenthänsynochmiljöfrågorangelägnadrivamöjlighet att om

roll inompådrivandehaGenomWTO-arbetet.förinom att enramen
åtagandenmed delinjeiockså EUskulleWTO somagera

1996FAO-konferensen i Romvidunderskrivitmedlemsländerna om
1992i Riokonferensoch vid FN:slivsmedelsförsörjningvärldens om

världen.miljön i
eftersomprioriterad frågahögtutvidgning EU ärEn österut enav

iutvecklingekonomiskdemokratisk ochfredlig,skulledetta gynna en
Även skulleproblemÖsteuropa deloch i EU.Central- ochbåde enom

utvidgningskulleÖvergångsbestämmelserhjälpmedkunna lösas enav
problemradmedföraCAPförändringarnågra somenutan av

Central-strukturutveckling ihämmadochekonominsnedvridning enav
underlättaEU. FörÖsteuropa förbudgetkostnaderökade attoch samt

detEU-inträdeinförplanering äri derasmedlemsländerna ettför de nya
deninriktningbeslutfattasnabbtrelativtangeläget avom en nyatt

jordbrukspolitiken.gemensamma
GATT-bl.a.följdtillgenomförde 1992EUCAP-reformDen avsom

spammåls-framför alltberördebudgetskäloch internaförhandlingar
exportbidrag,nivåernasänktesMarknadspriserna attsektorn. genom

kompenseraFörsänktes.interventionspris attgränsskydd, m.m.
hektar. Dennautbetalasdirektstödinfördesprissänkningen persom
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reform i riktning ökad marknadsanpassning samtidigtett steg motvar
flera brister farms i reformen. Direktstöden avsågsom attsom

kompensera prissänkningen inte tidsbegränsade, vilket innebär attvar
sparmmålsproducentema idag blir överkompenserade eftersom sparm-
målsprisema i världen har varit höga de åren. Priserna inom EUsenaste
har inte sjunkit lika mycket förutsattes i beslutet. Det såledesärsom
angeläget vid CAP-reform beakta såväl för- nackdelar vidatt en ny som
tidigare refomiarbete.

förändringsarbeteEU:s den jordbrukspolitiken harav gemensamma
präglats kompromisser och kan därmed liknas vid evolutionär,av en

revolutionär, där förändringarna genomförsänsnarare process
successivt. Marknadsregleringama har minskat omfattningi till förmån
för miljö- och regionalstöd. Inom marknadsregleringama har det skett en
övergång från marknadsprisstöd till direktstöd direkt följdsom en av
CAP-refonnen. Det sannolikt CAP fortsättningsvis kommerär ävenatt

förändras successivt. Vi emellertid det angelägetatt att är attanser
efter reformerar CAPvi i riktning leder till de målsträvar att atten som
föreslagit uppfylls på sikt.vi För ha möjlighet kunna driva deatt attsom

frågor angelägna, såväl inom utanför EU, det önskvärtäranser som
reformprocessen omgående.att startar

9.4 Konsekvenser jordbrukspolitikav en ny

Genom de föreslagna medlen uppnås det vill säkra livsmedel till-
skäliga priser, uthålligt och miljövänligt jordbruk med högt ställdaett
djurskyddskrav regional balans och levande landsbygd. Visamt en en
blir med onödiga kostnader och producentema möjlighet bliattav ges

flexibla i sina val produktionsinriktning. Vi får struktur-mer av en
anpassning leder till produktionsstruktur bättre anpassadärsom en som
till producera det samhälle och konsumenter efterfrågar. Ju förratt som
jordbrukspolitiken förändras desto bättre möjligheter får jordbruket och
livsmedelsindustrin inrikta produktionen på bli effektiv ochatt att mer

miljövänlig. detDär ekonomiskt lönsamt kommer produktionenärmer
Åtgärderjordbruksvaror öka. bör vidtas för främja miljön ochatt attav

levande landsbygd. Det kommer dock troligen bli mindre lönsamtatten
producera nötkött, mjölk och socker inom vissa områden inom EU.att

föreslagnaDen jordbrukspolitiken, med borttagande marknads-av
regleringama, kommer leda till EU:s prisnivå till världs-att anpassas
marknadsprisema på jordbruksvaror. Livsmedelsprisema inom EU
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u-länderdärmedochidagvad delägresåledes bli ärkommer än ges
Påproducenter i EU.liknande villkorpåkonkurreramöjlighet att som

världs-producent,tillikastöd,höga väntashardär EU är storvaror
nötkött,på mejeri,prisernafrämstgällerDetstiga.marknadspriser-na
eftergällaprisnivå kommervilkenExaktsparmmål.ochsocker ensom

deteftersomförutsäga,omöjligtnaturligtvisCAP attreformering ärav
väderförhållanden,ochklimatbl.a.såsomfaktorerradpåberor en

politiskajordbrukspolitik denländersandramarknadsutveckling, samt
viktigtemellertidvärlden. Detiutvecklingen attärekonomiskaoch

geografisktProduktionsmetoder,priser.lågaandra faktorerbeakta än
ocksåharmärkningkvalitet,förädlingsgrad, storenm.m.urspnmg,

redaninom EUJordbruksproduktionen ärlivsmedel.vid valbetydelse av
situationvidareförädling. Iochkvalitetpåinriktadgradi högidag en ny
imöjligheterha godaEU störrejordbrukspolitik bör attmed en ny

kvalitetlivsmedel högproducerapåsiginriktautsträckning att genomav
produktionsmetoder.miljövänligaochdjur-mer

viktigaandraocksåunderlättarEUjordbrukspolitik inom attEn ny
samhället. Densektorer iallagriperuppfyllsmål översvenska som

iavgörande betydelsehakan ettjordbrukspolitikenföreslagna en
samhället.helamål förkretsloppssamhälleframtida är ettsom

övergripandeocksåutvecklingregional är ettgällerDetsamma somen
Åtgärderna ökadtillledakommersamhället.isektorerfleramål för en

kommersvenskt mål. Dettaövergripandevilketfrihandel, är ett
livsmedel från mångaochjordbruksproduktion i exportunderlätta aven

ocksåländerdessautveckling i är ettfrämjadärmedochu-länder somen
målsvensktövergripande är attsvenskt mål. Ettviktigt annat av

fredligfrämjaskulleDetutvidga EUskälsäkerhetspolitiska österut. en
Östeuropa. jordbruks-DenochCentral-iutvecklingekonomiskoch nya

EUutvidgningunderlättakommerföreslårpolitiken att avensom
central- ochför deEU öst-nuvarandeinomför ländernasåväl som

länderna.europeiska
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Ordlista

Biologisk mångfald Variationsrikedom bland levande organismer, vilket
innefattar mångfald inom mellan ocharter, arter av
ekosystem.

Blair House- Separat uppgörelse mellan EU och USA år 1992 inom
uppgörelsen för Uruguayrundan bl.a. resulterade iramen attsom

EU:s areal- och djurbidrag tillsammans med USA:s
deñciency undantogs frånpayments
stödneddragningar blå boxen.

Caims-gruppen Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile,
Colombia, Fiji, Filippinerna, Indonesien, Malaysia,
Nya Zeeland, Thailand, Ungern och Uruguay.

CAP the Common Agricultural Policy, dvs. EU:s
jordbmkspolitik.gemensamma

CÖE-ländema ÖsteuropaDe tio länder i Central- och ansöktsom om
EU-medlemskap dvs. Bulgarien, Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien och Ungern.

CSE Consumer subsidy equivalent. OECD uppskattar
måttdetta hur mycket konsumenterna fårgenom

betala för jordbrukspolitiken via livsmedelsprisema. I
detta betänkande redovisas huvudsakligen den andel

priset orsakas jordbmkspolitik.av som av
Direktstöd Stöd betalas direkt till producenten hektar,som per

djurenhet eller liknande, arealstöd ocht.ex.per
djurbidrag.

Exportbidrag Olika stöd utbetalas vidtyper exportav som som
generellt kompensera för prisskillnaden mellanavser
världsmarknadspris och EU-pris. EU tillämpar
exportbidrag för till tredje land fleraexport
jordbruksvaror tabellse l.

FAO Food and Agricultural Organization of the United
Nations, dvs. FN:s organisation för livsmedels- och
jordbruksfrågor.

FEOGA EU:s jordbruksfond hälftenrepresenterarsom ca av
EU:s budget. tvåFonden delar,utgörs av en
garantisektion och utvecklingssektion.en
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finansierargarantisektionJordbruksfondensGarantisektionen
marknads-åtgärder inomhuvudsakligen

tillsammansfinansierarFonden ävenregleringarna.
övrigamiljö-ersättningarmedelnationellamed samt

FEOGA.åtgärder. Sekompletterande även
Trade, dvs.Tarifjfs andGeneral AgreementGATT on

WTO.Sehandelsavtalet.ochtull- ävenallmänna
framförföreträdeskaEUproducerade inomVarorGemenskaps- ges

importeradepreferens varor.
vidaremöjliggörVariation inom artensGenetiska arter somresurser

uppkomstenliksomevolution arter.av nya
Se nyaorganismer.modifierade ävenGenetisktGMO

livsmedel.
Åtgärder dettaExempelimporten.begränsarGränsskydd som

påpå prisetavgifter läggstullar ellerfrämstär som
begränsningar.kvantitativaolikaimportvaror samt

påverkaÅtgärder marknaden i syftepå den interna attInterventions-
lagring. Tillprodukter,jordbruketsprisnivån på t.ex.åtgärder

tillstödräknasinterventionsåtgärder även
åtgärder.konsumtionsfrämjandeochmarknadsföring

konsumtionindividsdärtjänsterochSådanaKollektiva envaror
möjligheterindividsinskränker attintenyttigheter amianen

gärdär det inteoch/eller attkonsumera varasamma
ellerfrån konsumeraindivider attutestänga varan

varierandemångfald ochbiologisktjänsten, t.ex.
odlingslandskap.

reformensamband medåtgärder infördes iDessaKompletterande av
marknads-kompletteraår förCAP 1992åtgärder att

Åtgärderna miljöersättningar,omfattarregleringarna.
beskogningstöd tillförtidspensioneringstöd till samt

åkermark.av
Likasåkvot.begränsasProduktionen kanKvot genom en

tillbegränsaskvoter attellerimportkan export genom
förtillämpas kvoterOñakvantiteter. attomfatta vissa

sänkt tullomfattaskvantiteterdebegränsa av ensom
avgift.eller

områden,gynnademindredvs.Favoured Areas,LessLFA-stöd
forbetingelsernaturligaha sämreansessom

särskildaerhållerjordbruksproduktion och som
regionalstöd.
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Marknadsprisstöd Regleringar syftar till stödja viss prisnivåattsom en
bl.a. gränsskydd, exportbidrag, interventionsåtgärder
och produktionskvoter.

Marknadsreglering marknadsregleringarEU:s omfattar medel som
gränsskydd, produktionskvoter, exportbidrag och
interventionsåtgärder direktstöd.samt

Nya livsmedel förordningI 258/97 fastställs särskilda regler för
riskvärdering och märkning livsmedel s.k.av nya -

foods.novel Till livsmedel räknas livsmedel ochnya
livsmedelsingredienser inte tidigare har ianväntssom
någon utsträckning för konsumtion inom EU.större

innehållerNya livsmedel eller framställdaärsom av
GMO, livsmedel framställda medärsom nya

råvarorproduktionsmetoder tidigaresamt som
inom någraEU exempel.använts är

OECD Organisation for CooperationEconomic and
Development. förEn organisation ekonomiskt
samarbete mellan tjugotal industriländer.ett

PPP Polluter Principle.Pays Den förorenar skallsom
betala för de kostnader följer föroreningen.som av

PSE Producer Subsidy Equivalent. OECD uppskattar
detta mått värdet överföringar tillgenom av

jordbruket orsakade jordbrukspolitiken. Iärsom av
detta betänkande redovisas huvudsakligen PSE som
andel jordbrukets totala intäkter.av

Produktions- Se kvot.
begränsningar
Tredje land benämningEU:s länder utanför unionen.av
UR-avtalet frånGATT-avtalet Uruguayrundan bl.a. ledde tillsom

åtagandenrad handeln med ,och stöden till,en om
jordbmkssektorn

Utvecklings- Jordbruksfondens utvecklingssektion finansierar
sektionen tillsammans med nationella medel struktur- och

åtgärder påregionalpolitiska jordbruksornrådet. Se
FEOGA.även

World Trade Organization, dvs.
Världshandelsorganisationen. årWTO upprättades

för1995 övervaka multilaterala handelsavtal inomatt
områden, GATT ärtre ett.varav
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Reservationer särskildaoch yttranden

Särskilt yttrande ledamöterna Lennart Brunanderav

Ericsson kd, Gudrun Lindvall Ceciliac, Dan mp,
Maggi MikaelssonMalmström fp, v och Carl G.

Nilsson m

Oacceptabelt hanterande utredningenav

Riksdagen beslöt tillsätta utredningNår EU:satt en om
syftet utredningenjordbrukspolitik skulle lämnaattvargemensamma

inför förhandlingarna reformeringenförslag på svensk linje om aven
CAP. framgår arbetat mycket ambitiöst förUtredningen har attsom

frågan olika aspekter. Vi har dessutom publiceratgrundligt analysera ur
veckor innan kommittén hadefem Två sitt sistaexpertrapporter.
dock jordbruksministem redan meddelatsammanträde visade det sig att

hållningen. framgår brev ochBryssel den svenska Det ettav en
jordbruksdepartementet skickat till kommissionärpromemoria som

påpekas visserligen regeringenFranz Fischler. promemorianI ännuatt
framgår förslagenfattat frågan det tydligt speglarinte beslut i attmen

ståndpunkt.regeringens
varken utredningen eller jordbruksutskottet harmärkligaDet är att

alltså skickas barainformerats skrivelsen veckor innanettsom parom
förslag.utredningen lämnar sina

pådemokratisk synvinkel märkligtmycketDet är att ettur
sådant parlamentarisk utredning ochflagrant desavouerasätt en

såi föromöjliggöra förutsättningslös debatt denna EUdärigenom en
framtidsfråga. ifrågasätta förfarandeviktiga Vi vill starkt därett en

föreslå linjeutredning tillsätts avsikt svensk denmed att en om
fast. siglinjen ligger Det kan knappast välsvenska redan vara vare

använda arbetsinsatser eller skattepengar.
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Reservation ledamoten Lennart Brunander cav

majoriteten den övergripandeJag med målsättningenär överens om
betänkande.for jordbrukspolitiken i detta Jagpresenteras attsom anser

taktlångsiktigt mål i med omvärlden minska de stöddet viktigtär attett
och försvårar handelsutbytet. ocksåsnedvrider konkurrensen Det ärsom

nödvändigt pådrivande för skapamajoriteten EU ärsäger att att ensom
fungerade och ökat handelsutbyte. De målsättningarkonkurrens ett som

jordbruket forför det europeiska och EU:sutredningen är överens om
bra, de väl med minajordbrukspolitik tycker jag är stämmer överens

mål redan idag finns i den svenskavärderingar och de som
jordbnikspolitiken.

jordbruk nödvändigt for axla detMålet hållbart är attett ansvarom
nödvändigt dekommande generationer. Dethar för rättaär att

så det möjligt bedrivaförutsättningarna skapas äratt att en
kan uppfylla detta mål. på säkralivsmedelsproduktion Kravetsom

konsumenten skall tillförsälcrasrimliga priser ochlivsmedel till ettatt
funnitsutbud grundläggande. Här borde det ocksåbrett och varierat är

fordet skall skapas rimliga förutsättningarmålfonnulering attomen
iövergripande målen konkretiseras i betänkandetjordbruksfciretaget. De

syfta till. enligt minpå jordbrukspolitiken skall Menkrav vad
här föreslår ledaförslag majoritetenuppfattning kommer inte de attsom

till de vackra ordmålen uppfylls. Majoriteten lever intetill att omupp
levandekulturlandskap ochbevaratmiljöhänsyn, djurskydd, en

betänkandet.redovisas ilandsbygd som
påarmorlundabeskriva minvill reservationJag i denna syn

med livsmedel i världen. Mintillräckligtmöjligheten produceraatt syn
jordbrukspolitikWTO och hur EU:sförhållningssätt tillpå EU:s är att

förhoppningpå majoritetensdock inteCAP skall förändras. Jag tror om
måletkommer leda tillmarknaden ökad konkurrensoch ettatt attatt om

frågaviktiginfrias. Utvidgningenhållbart jordbruk ärösterut en annan
felaktig bedömning.också majoritetendär jag göratt enanser

Avreglering
olyckligt fångadmajoriteten påEnligt min mening sättär ett av

bibehålla och utvecklaforavregleringstanken än ansvaret attmer av
Även medmåletjagjordbruk.och SverigesEU:s är överens omom

bättredet angeläget skapamarknadsstöd ochminskade är attatt en
ske påskall måsteförändringarvärldshandel. Defungerande görassom
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Det min uppfattning nuvarande CAP kan ochsätt.ett ärvarsamt att
skall förändras inte med några kast i takt allatvära utanmen en som
inblandade klarar Vid för snabb avreglering kommer mångaav. en
jordbruksföretag slås ut.

Jordbruksproduktion skulle i sådana fall endast bli möjlig dei bästa
jordbruksområdena. Skogs- och mellanbygder kommer att tappa
produktion, vilket för Sveriges del skulle mycket allvarligt. Envara

uppfylla de målsådan utveckling skulle inte utredningen ställersom upp.
skulle innebära den regionala utvecklingen kommerDet i andra handatt

möjlighetoch jordbruket inte erforderliga miljöhänsyn. Uratt att tages
konsumentperspektiv upplever jag sådan utveckling mycketen som
negativ det kan innebära något lägre livsmedelspriser. Samtidigtäven om

sådet viktigt konstatera det gäller prissättningen, det intenärär äratt att
jordbrukarens pris påverkar det.enbart som

förändringen CAP måste tillåtas skeMin slutsats blir i denatt av
medtakt förhandlingar omvärlden förutsättningar för. AttEU:ssom ger

beskrivs i betänkandet skall bort sina marknadsstöd föreEU tasom
WTO-förhandling jag svårgenomförbart. ingaDetnästa ser som ger

försätter i förhandlingsläge. finns hellergarantier EU Detsämreettutan
någon tidsmässig möjlighetinte, enligt min mening, göra störreatt en

WTO-runda. På siktreform innan bör dock marknadsregleringarnästa
avvecklas till förmån för direkta stöd till främst miljö- och regionala

för erhållainsatser. förutsättning stödet bör det knyts tillEn att attvara
Stödsystemetnågon form produktion. ska så enhetligtvara somav

möjligt. Därigenom skapas bättre möjligheter för jordbrukaren bytaatt
produktion. olyckliga inlåsningseffekter finns i dagensDe systemsom
kan då minimeras. Gränsskyddet bör finnas kvar skydd föryttresom
jordbruket På sikt ökar handeln mellan länder och handelsblock,i EU.
och priserna jämnas Då kan också gränsskydden successivt sänkas.ut.

verkar för jordbrukspolitik refonnerasAtt Sverige i EU EU:satt ser
förändring utgångspunktjag naturligt. denna måste haMen somsom

och och med utgångspunktbåde producenten konsumentenomsorg om
från de mål för jordbrukspolitiken, föreslås i betänkandet. Desom
reformer föreslås får inte innebära försämrade möjligheter attsom
bedriva Sverige. också viktigt Sverigejordbruksproduktion i Det är att

för skall ha klar strategi infor WTO-förhandlingarna.EUattagerar en
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Miljö och djurhänsyn
fri från giñrester och ochMålen bra medicinermat utanom

bra i betänkandet och jag delarresistenta bakterier beskrivs i denna del
Målen för miljöhänsyn ochutredningens slutsatser. djurskydd i
viktiga utgångspunkter för förändringlivsmedelsproduktionen är en av

på jordbrukspolitik måste skärpasCAP. svenska kraven EU:s i dessaDe
tillåtet ställa krav påavseenden. måste bli miljöhänsyn,Det att

på det bedöms handelshinder.djurskydd och kvalitet maten utan att som
och det krav också måsteviktigt for handeln inom EUDetta ärär som

världshandeln. Majoriteten sin tilltro till marknaden.ställas på sätter
skall miljö-, djurskydds- och regionala målGenom ökad konkurrensen

Som regelverket idag utfomiat fårinfrias. inte på detta.Jag ärtror man
handeln. Marknaden i högsätet,krav det inte hindrarställa sättsom

djurskydd och regional balans kommersäkerhet, miljö,konsumenternas
kommer bli mycketPå avreglerad marknad detofta i andra hand. atten

långtgående krav har. Jag måstesvårt bibehålla de attatt anser
utgångspunkten för marknaden ochhandelsreglema, såändra på att

säker miljö, djurskyddde mål fastlagtskonkurrensen mat,är att omsom
hand tillgodoses. Marknaden ska verka inomoch regional balans i första

rättvis konkurrens.först då fårde beslutas, enramar som

Östutvidgningen
dåligt för nuvarandebefarar det definns deDet att voresom

östjordbruket inkluderades i CAP.medlemsländemas jordbruk Denom
i sker dockkonsumtionen livsmedel EUhuvudsakliga näraav

och kommervolymen livsmedelproduktionen. Den är attstora vara
östeuropeiska ländernaskonsumenterna. Deproducerad nära

till ökad levnadsstandard ochkommer ledaekonomiska utveckling att en
ökade produktionen livsmedel iökad livsmedel. Denkonsumtion avav

motsvarande ökadhelt,kommer, inte mötasöst än att av enom
konsumtion.

då Spanien och Portugal blevockså studera hur det gickkanMan
produkter från dessa länderMånga fruktade dåmedlemmar i EU. att

Så blev inte fallet. Iställetövriga medlemsländer.skulle översvämma
konsumeras i huvudsak i produktions-produkterfortsatte dessa att

jordbrukde medlemsländemasländerna. Stmkturomvandlingen av nya
trodde vid inträdet.också längre tid vadäntog man

vidomfatta de ländernaJordbrukspolitiken bör även ennya
för detaljreglerad ochjordbrukspolitik blivitutvidgning. Att EU:s
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kostsam sak, det ingen anledning till den tillär är göraatt etten men
problem för utvidgningen vad den CAP behöver och måstestörre än är.

reformeras, främst andra skål, dvs. på meriter. Ommen av egna man
kostnaderna för CAP i relation till medlemsländemas totalasätter

budgetomsättning jordbruksstöden mycket liten andel. Detutgör en
innebär utvidgning inte får de dramatiska följder för ekonomiEU:satt en

majoriteten beskriver. Utvidgningen får inte villkorasösterutsom av en
förändring CAP.av

Försörjningen i världenmatav
Världens befolkning kraftigt, det sker ekonomisk utvecklingväxer en

konsumtionsmönster förändras. Samtidigt försvinnergör attsom
jordbruksmark olika orsaker vilket situationen för världensgör attav
livsmedelsförsöijning blir allt problematisk. Redan idag svältermer
många skor och många undemärda, främst orsakat vårmänniskor är av
obefintliga förmåga fördela de livsmedel finns tillgå.att attsom
Majoriteten bygger påsin FAO:s faktiskt räckerrapport att matensyn

den fördelas på rättvist förhoppningDenna enligt minsätt.ett ärom
mening inte verklighetsanknuten.

Jag delar World Watch Institutes bedömning, någotsom ger en
beskrivning. Den befolkningstillväxt kommer i.vetannan som

kombination med jordbruksmark försvinner mängd olikaatt av en
orsaker och intensiteten i jordbruket i delar världen inteatt stora ärav
långsiktigt hållbar. Tillgången på begränsande ochärvatten gör att en
del jordar idag överutnyttjade.är

Konklusionen detta blir för mig den åkerjord och deattav
möjligheter producera livsmedel finns i världen begränsade.att ärsom
Det innebär jordbrukspolitiken måstejag sådan denatt att attanser vara

produktiv åkermark säkras för framtiden. Detär är ettresurs som ansvar
har.
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EricssonReservation kdledamoten Danav

utgångspunktfelUtredningen har

betänkande leder tanken fel. Uppdragetpå föreliggandeSjälva titeln
jordbrukspolitik.reformer EU:s Dettaförslagläggaatt avomvar

slutsatser reducerats till Matbetänkandets titel ochuppdrag har i
utgångspunkten det krävs jordbruks-miljö. grundläggandeDen att en

såväl svenskaför fortsatt brukandeförutsättningarpolitik skapar avsom
brafå fram ochåkerjordar förandra EU-länders värnaatt mat ensom

utredningsmajoritetenDärför drarutgångspunkten saknas.miljö, den
reformeringen EU:sockså fel slutsatser gemensammaavom

jordbrukspolitik CAP.

jordbruksproduktionuthålligekologisktEkonomiskt och

växandelivsmedel förtillräckligt medproduceragårDet att en
vägledande ochdockFörvaltarskapstanken måstevärldsbefollming. vara

sugitfram odlingssystemdrivitkortsiktiga vinstintressen ursomsom-
medmåsteorsakat jorderosionbördighet ochjordens ersättas-

jordbrukssystemuthålligtbrukningsmetoder. Ettlångsiktigt hållbara
materialoch organisktnäringsämnenpå kretsloppbygger attett av

dettillvaramarkmineralen. Dettabinder gör naturenatt tarmansamman
jorderosion.och förhindrarger

ijordbruksproduktionfast fortsattmåste slåsframtidenFör att
Nationelltnödvändighet.EU-länderi övrigaSverige såväl är ensom

skaSverige skall levahelaför målsättningengäller det såväl attatt om
livsmedelsförsörjning.inhemskhar fortsattuppnås, vikunna att ensom

åkermarken inödvändigtlångsiktigtglobalt perspektiv detUr attär
Därförlivsmedelsproduktion.tillgänglig förfinnsSverige och Europa är

reformeringenvidmiljöaspekterdet också nödvändigt vägsatt av
miljövänliga ochövergång tillsåjordbmkspolitiken att meren

också bibehållenkräverbrukningsmetoder främjas. Dettaekologiska
jordbruksproduktionen måsteintensitet iåkermark eftersom minskaden

på åkennark.med produktionkunna kompenseras mer
tillaktivt bidramåsteförcentral fråga EUEn attvara

livsmedelssäkerhet i tredje världen.ökadfattigdomsbekämpning och
måste också inom övrigaEUarbete.CAP kan instrument i dettaettvara

tilloch medverkaVärldsbanken IMFWTO,föra såsominternationella
de fattigaste ländernasför hurstrategifram övergripandeatt ta en
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inflytande ska stärkas. omställningEn det europeiska jordbruket tillav
miljövänliga brukningsmetoder och ekologisk produktion innebär ettmer

minskat tärande på ändliga och nödvändigt ocksåärresurser ur
solidaritetssynpunkt med tredje världen. ska också biståEU u-länder
med uppbyggnad/utveckling ekologisk produktion. övergripandeDeav
målen fattigdomsbekämpning och social utveckling ska stå i centrumom
också handelsrelationema.i

Utredningens teori sänkta livsmedelspriser kommeratt attom gynna
u-ländemas livsmedelsproduktion kan till dels riktig. kanDessvärrevara
sänkta livsmedelspriser också leda till ökade bekymmer för de allra
fattigaste folken. Sambanden inte säkra och tydliga. krävsDetär en
betydligt omfattande analys dessa mekanismer och inriktningmer av en
med försiktigare förändring globala jordbrukspolitikenden för inteattav
oönskade och för delar världsbefollmingen förödande effekter skaav
uppstå. Effekterna miljövänlig och ekologiskt inriktadav en mer
jordbruksproduktion i måste också i dessaEuropa vägas resonemang.

Att utredningen föreslå avhända Sverige och delarEuropa storasom
åkennarken kan inte långsiktigt riktig politik bakgrundmotav vara en
den växande världsbefolkningen. Den starka befolkningstillväxtenav

innebär åkermark några årtionden kanodlingsbar redanatt om vara en
bristvara. kan effekterna tilltagande växthuseffekt,Därtill läggas av en

vattentillgångar. inteproblem med jordförstöring och sinande Det är att
riktigtförvalta den globala åkermarken på sättutgör ett attresurs som

fortsättningsvis skaföra till dess aweckling. Ocksåpolitik lederen som
åker- livsmedelsproduktionensoch betesmarker ises som en resurs
tjänst.

också utnyttjandeEnergigrödeanvändning kan ett gottses avsom
jordresursen återställa föreftersom den då normalt möjligärsett att
livsmedelsproduktion.

Att jordbruket centralt för sysselsättningen på landsbygden ochär
inom livsmedelssektom övrigt har utredningsmajoriteten i styckeni stora
bortsett ifrån. Med den föreslagna inriktningen kommer hundratusentals
lantbrukare tvingas upphöra med sin näringsverksamhet inom helaatt
EU-ornrådet. Sverige kan handla tredjedelFör det svenskattom en av
åkermark avvecklas försvinneroch helårsarbeten från denna10.000att
sektor. Detta i sin kommer leda till dramatisk avfolkningtur att en av

utkomster frånlandsbygden och därmed vikande möjligheter för raden
binäringar beroende primärproduktion.jordbruket Dettaärsom somav

förhållandeutveckling går felaktig riktning i tilli direktär en som
devisen SverigeHela ska leva.attom
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konkurrensvillkorLika

på tydligtjordbrukspolitik visarharAtt EU sättettgemensamen
också helt nödvändigtlivsmedelsproduktionen.betydelsen Det är attav

harmoniseringEU-området. Enför jordbrukare inomlika villkor gäller
svenskanödvändigt förjordbruksområdetavgifter/skatter på är attav

på lika villkor.med andra EU-länderkonkurrerajordbrukare ska kunna

CAPReformering av

medjordbrukspolitiken bör reformerasDen gemensamma
utvecklingCAP. innebärårs reform Detutgångspunkt i 1992 en avav

jordbrukspolitikennedläggningCAP och intedagens somaven
felaktiga svenskadetföreslår i andanutredningsmajoriteten av

jordbruksbeslutet 1990.
gatt uppnås kommandeikommerenlighet med vadI som

tilleuropeiska jordbruketdetWTO-rundorförhandlingar och anpassas
förhållanden. Förändringarmarknadsmässigainternationella, avmer

tillhänsynoch medWTO-ländertakt med andrastödnivåer måste ske i
anpassningstegvisinnebärkonkurrenskraften. Detden internationella en

anpassningar.i takt med andras
regleringarersättningsformer ochnödvändigt deDet är att som

Östeuropa säkrakanCAP inklusiveframtidatillämpas inom det --
inominkomstnivåer hos lantbrukarnaoch rimligalivsmedelssäkerheten

på u-ländemasnegativtinverkaEuropa. Detta utan att
aspekterpåmed avseende dessaKonsekvensanalyserlivsmedelssäkerhet.

kontinuerligt.behöva utarbetaskommer att
bestämdaSverige och EU intaskaInfor kommande WTO-nmda mer

ochsvensktställs pådjurskyddskravochkrav utifrån de miljö- som
hållning där det gälleroffensivkrävsjordbruk. Deteuropeiskt attmeren

jordbruksproduktionenvad gälleroch europeiska intressentill svenskase
jordbruk,uthålligtekologisktdess inriktningoch ettmot mer

animalieproduktion.tilloch hållningenmiljöaspekter
Även sänkas måstesuccessivt kommermarknadsprisstödet attom

bibehållastills vidareexportbidraggränsskydd, intervention och änom
direktaprisstödssänkningar viaforpå lägre nivå. Kompensation mer

jordbruket nödvändighet.tillmiljörelaterade ersättningar är en
jordbrukspolitik börUtgångspunkter för EU:s vara;gemensamma

medjämställasinteLivsmedelsproduktion kan annan0
inomordningenden nuvarandebakgrundnäringsverksamhet. Mot av
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ochkommer säkerligen särskilt ersättnings- regelsystemEU attett
överskådlig Reformeringen jordbrukspolitikfinnas tid. EU:sunder av

for jordbrukaresådant lika konkurrensvillkormåste ske på sätt attett
upprätthålls. Likvärdiga regler och principer börEU-länderi olika

lokal variation beroende på blandmöjlighet tillgälla med annat
klimatforhållanden.

i formjordbruksersättningen börgenerellaDen utges av en0
inklusive vall. Miljöbetingadepå all åkermark,arealersättning

främja den biologiskahålla landskapenforersättningar öppna,att
ñnnas särskildakultumiiljöer ska liksomoch bevaramångfalden

betingade olika regionersregionalpolitiska ersättningar ärsom av
livsmedelsproduktion.förförutsättningar

biologiskt fullvärdiga livsmedel.produceraJordbruket ska0
ställas tilljordbruk ska 10svensktMålsättningen procentatt om

europeisk nivå.överföras tillbörtill år 2000ekologisk odling
jordbruksproduktion tillför omställningTydliga målsättningar av

fastställasekologisk produktion böroch tillmiljövänliga metodermer
europeisk nivå.på

forodlingen ska kompensationekologiskadenFör stimuleraatt ges0
medmindre miljöbelastningpå råvaruresurser,tärandeminskatett

mångfald ibevarande biologiskblandeffekter påpositiva annat av
fullvärdigaproducera biologisktoch ambitionenodlingslandskapet att

livsmedel.
for detska miniminormdjurskyddsnorrnerochSvenska rniljö- vara0
formed kraft verkaSverige bör i EUjordbruket.europeiska en

bekämpningsmedel ochmiljöavgifter på kemiskaharmonisering av
animalieproduktionen.villkor förfor likvärdigahandelsgödsel samt

har produceratslivsmedlenkonsumentupplysningviktigEn är var0
avseendemärkningssystemvilka fonner. Ettoch under gemensamt

ska eñersträvas.produktionsmetodsåväl ursprung som

Övergångsåtgärder östutvidgningvid

Östeuropas problemskaåkennarker inteCentral- och ettses som
livsmedels-användas i dentillgång attutan gemensammaen

jordbrukspolitikendenArgumentet ärproduktionen. att gemensamma
kostnader forsamladeEU:småste i ljusetkostsam attavses

Attsamlade BNP.0,6% ländernasuppgår tilljordbrukspolitiken av
länderna med dessoch östeuropeiskacentral-integrering deklara aven
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jordbruk kan i denna belysning inte något oöverstigligtanses vara
problem.

europeiska gemenskapens utvidgningDen innebär denösterut att
jordbrukspolitiken kommer omfattas fler länder. Förattgemensamma av

jordbruket i kommandeomvälvningarna de EU-ländema skainteatt av
särskilda övergångsåtgärderbli för dramatiska bör tillskapas som

försiktig inslussning denna jordbruksproduktion.möjliggör Dessaen av
utgångspunkt ha skisseratsövergångsregler ska de principer somsom

ekologiskt hållbarthär innebär omställningen tillDet att ettovan.
syfte fåjordbruk starkt. Särskilda stimulansersättningar ibetonas att en

ekologiska brukningsmetoder i nytillträdandeövergång till öst-
europeiska länder bör övervägas.
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LindvallReservation Gudrun mpledamotenav

ställer sig bakom de mål, finns redovisadeMiljöpartiet de Gröna som
för jordbruket framtida viktigtkapitel i EU. Deti betänkandets 9.1 ärett

långsiktigt hållbart,skall bedrivas någotdet lantbruk äratt somsom
uppnås framtid och där dagens ekologiska lantbruk visarmåste i näraen

lantbruket förutsättningar för de andrakanEndast det attvägen. ge
säkra livsmedel,målen skall kunna förverkligas attuppsatta som ge

kulturlandskapet, skapa varieratbiologiska mångfalden ifrämja den ett
med flera mål,och minimera miljöbelastningenodlingslandskap som

åtgärder föreslås frånDärför det viktigt dei kapitel är att somanges
jordbrukspolitik har detta förförändringen EU:ssvensk sida vid av

utifrån deföreslås analyserasoch de åtgärder uppsattaögonen att som
de leder dit.säkerställamålen för att att

därbetänkandet vill jag anföra följande, jagså inte sker iEftersom
utredningens majoritet:mening änär av annan

omvärldenCAP och

går inte jämföra med produktion. DeProduktion attmat annanav
befängtinte Därför blir detkan levaflesta prylar attmaten.utan, men

ekonomiskabransch på vilkenjordbrukhantera gängseensom
förTillgång till odlingsbar jord essentiellkan tillämpas. ärresonemang

våranågot fått iverkligen inteframtiden och jorden är arv av
lånat våra bam.förfäder, någotutan av

kapiteljorden inte given. I 3.5varsamhetendettaTrots är om
jordbrukspolitik.dess påverkan EU:somvärlden och avresoneras om

de trovärdigaInstitutes scenarierWorld WatchJag är mestatt avanser
upplagabetänkandet. åretsde scenarier redovisas i I rapportenavsom

framtiden intemörk bildTillståndet i världen tecknas omen av -
växande befolkninganför där jordensändrar beteende idag. Man att nu-

år tillkommer miljoneroch varje 905,8 miljardernärmare nya
kunna iu-länder inte kommermänniskor, de flesta i mättasatt en snar-

framtid.
harmark på jordenflera. Andelen odladSkälen till detta uppges vara

minskat frånhar arealen 0,23minskat Sersedan 1981. man per person
eller läggsår Mycket mark bebyggsha på 1950-talet till ha 1995.0,12

Tillförsaltas eller förstörs påunder asfalt. Jordar eroderar, sätt.annat
orsakatväder med torkadetta kommer allt storextremare av

Somsjunker gnmdvattennivåer.växthuseffekten. På många ställen
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under Peking sjunkit från underexempel har grundvattenytan 5 meter
till nivå under markytan Flodermarknivån 1950 50 1995.meteren som

Coloradofloden i USA och Amu-Darja i Central-Gula floden i Kina,
skapar naturligtvis förasien når aldrig sina recipienter. Detta problem

oña rika jordbruket flodmynningar, med i fallet Aralsjöndet nära som en
död sjö, tidigare varit myckettotal ekologisk kollaps, närmasten nu som

förhåll utnyttjas fossilt konstbevattning.rik på ñsk. På många Ivatten
21% den bevattnade arealen bevattnad medUSA exempelvisär av

långsiktigt hållbart. Tendensen i världensådant något inte ärvatten, som
minskar.andelen konstbevattnad arealär att

konsumtionsmönster imörka bild skall också läggasTill denna ett
gris, kyckling och andra produktermed hög konsumtionländerna somav

sparmmål, intensiv djurhållning och ensidigmängderkräver stora en
år,genomsnittsamerikan behöver kg spannmålodling. 800En per varav

eller mejeriprodukter,indirekt köttden delen konsumerasstörsta som
konsumeratindier behöver 200 kg, detgenomsnittligmedan mestaen

länder under utveckling Kina och länder imångadet Iär. somsom
konsumtionsmönster. Spannmåls-i-ländemasSydostasien kopieras nu

varitökar och många länder tidigareefterfrågan till djurfoder som
Samtidigt står den rika i-världenlängre.självförsörjande det inteär -

för världs-och Australien 80%Canada, ArgentinaUSA, Europa, av-
spannmålde mängdernaländerI de exporterar storaexporten. som

kemikalieintensivt intejordbruket påbedrivs ärsätt, sättett vetett
ekologiskt hållbart.

bild den troliga, denredovisas inte dennabetänkandetI utansom
målar lyfts fram. det scenariotOECD och FAO Ipositiva bild som

produktionsökningen blir konsumtions-räcker och större änmaten
finns möjlighetsådant scenarioökningen fram till år 2010. I attett

för istället importera livsmedel.minska den produktionen attegna
betänkandet de föreslagnaisaknasDet ett omresonemang

utifrån skisserade scenariema. Trorförändringarna CAP de manovanav
finnas på världsmarknaden isparmmål kommeröverskott attatt ett av

säkerställanaturligtvis motivationer denframtiden minskar att egna
inhemskaden jorden och denproduktionen medan värdet av egna

finnerdet World Watch Institutes scenarioproduktionen ökar är manom
troligt.

behövas iodlingsbara jorden kommerMin uppfattning denär att att
också för ekologiskbefolkningframtiden, dels för växande att enen men

arealer. därför angelägetodling insatsmedel kräver Det ärstörre attutan
ochföreslås CAP från svensk sida beaktar dettaden förändring som av
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World Watch Institutes ödesmättade framtiden.bild Så skermer av
dessvärre inte i betänkandet.

påWTO och framtida krav EU

fleraI kapitel, kap. 5 och förs diskussiont.ex. en om
kommande WTO-förhandlingar och de krav då kan ställas på EU.som

förutspås förhandlingarna kommer innebäraDet attatt stora
CAP därför USA förändratförändringar bland nyligenannat attav

stöden till jordbruket liksom Caims-gruppen Australien,det attegna -
mfl. förordar ökad liberalisering.Nya Zeeland, Canada, Argentina en-

Vidare CAP för därigenom få bättreanförs EU bör reformera attatt en
GATT-förhandlingar.förhandlingsposition i kommande

påJordbruket i många de nämnda länderna sker ettav ovan
djurskyddssynpunkt.oacceptabelt miljö- och Användningensätt avur

insatsmedel, hormoner och antibiotika och intensiteten mycketär stor
billigahög. Ett sådant jordbruk kan naturligtvis idag producera

framtiden. striderlivsmedel, det inte hållbart i Dessutom det inteärmen
föreslås betänkandet,bara de mål for jordbruk iEU:s ävenmot utansom

konsumenterna hur jordbruk ochden uppfattningen hosgängsemot av
minskar USA, konst-djurhållning Matjordslagret ibör bedrivas.

och påverkan på jordenfall fossiltbevattningen sker i många med vatten
Djuren far illa.jordpackning, törsaltning Deti formär stor m.m.av

nötkreaturhormoner tillanvändningårets diskussionersenaste avom
användningUSA och liksom ochmellan EUvisar skillnader i synsätt

Användningengenmanipulerade grödoma.hantering de avav nya
förra åretfrån några tillSoyabean har ökatRoundup Ready procent

GMO-sojan från den ickeOviljan20% årets sådd.över att separeraav
inställningen olika.avseendeherbicidresistenta visar i detta ärävenatt

kommande GATT-förhandlingarviktig iEftersom EU är parten
möjligt skydda denfor detmåste starkt pådrivandeEU göra attattvara

och djurskyddskravinhemska höga miljö-produktionen med mot
krav. sådanaklarar dessa Utankonkurrens från produktion intesom

behålla krav på denfor demöjligheter blir det mycket svårt EU att
utveckla denoch svårareinhemska produktionen ñnns idag ännu attsom

till fullo delar.betänkandet och vilkenden riktningen förordas ii som
övergripande målen GATT-avtalet måsteiDe att ettvara gynna

ochhållbart jordbruk. saknar detta i betänkandetlångsiktigt Jag attanser
föreslåsCAP påmöjligt för reformera detdet inte EU sättär att som

höga miljö- ochden produktion klararrisk forutan att som
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djurskyddskrav inom EU riskerar slås kan bli allt svårareDetatt ut. att
går före.

Konkurrensen och den fria marknaden

I betänkandet sjungs på flera ställen den fria marknadens lov.
det konsumenterna efterfrågar ochProducenterna skall producera genom

på fri marknad skall produktionen utvecklas och prisernamötasatt en
sänkas enligt betänkandet. delar inte den positiva bilden utmålasJag som

marknaden och marknadskrañema och dess nuvarande utveckling såav
länge ingen miljöhänsyn och heller inte ställa sådanarättentas att ges.

Produktionen jordbruksprodukter tenderar alltmer bindas tillattav
multinationella företag. gäller såväl utsäde, insatsmedelDetstora som

livsmedel. Allt fler bönder kontraktsodlar idag, tendensprocessade en
enskilde bonden, såväl i u-länder.minskar friheten för densom som

visar denna tendensutveckling GMO-grödorDen tidens attsenaste av
många lokalaförstärkts. också fått till följdharDetta att sorter,

råder påförhållanden platsen,anpassade tiden till just de somgenom
oftaslås förmån for företagens F1-till de ärsorter, sorterut stora som

USAhybrider uppföröka för bonden. Idag ståroch omöjliga ensamtatt
Multinationellaför fjärdedel spannmålallnästan exporteras.en av som

handeln och därigenom prislivsmedelsföretag dominerar allt styrmer
och tillgänglighet livsmedel. Med bestrålning ökas hållbarhetstidenav
samtidigt kvaliteten födan försämras.isom

utvecklingenTanken marknaden skall sköta rimmar illa dels medatt
det anförda med hälsoaspekter. Att krävaocksåovan men av
konsumenterna de dels skall för det på vilket olikasättatt ta ansvar
livsmedel producerats också så väl insatta i innehållet ochmen vara
kvaliteten höga krav. Näringsinnehållet inte på utsidan och detär syns
faktum engelska läkare gått och barn och äldre föratt ut varnat
bestrålade på näringsinnehållet hurlivsmedel grund brister i visarav
svårt detta allt har kommitJag inte heller producerasär. attanser som
till för det finns efterfrågan livsmedelsindustrin mycketiatt utan atten

utsträckning skapar behov dessutom underblåses medstor storasom
reklarninsatser.

Marknaden inga Förutsättningen förmiljöhänsyn.tar att ett
långsiktigt hållbart samhälletjordbruk skapas enligt min meningär att
skapar de ochinom vilka producenter marknaden kanramar agera.
Beträffande måste åtgärderlivsmedel innebär det samhället vidta de iatt

avgifter på insatsmedel,form ekonomiska styrmedel, skatter ocht.ex.av
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och stöd behövs för skapa förutsättningar för det ekologisktattsom
hållbara jordbruket, det jordbruket måste till för rättvis globalattsom en
försörjning ska bli möjlig i framtiden. Med totalt fri marknad finnsen en
uppenbar risk aktörema blir allt färre och därmed får alltatt större
spelrum och möjlighet livsmedelsförsörjningen på jorden.att styra

De genmanipulerade grödomanya

betänkandetI berörs de genmanipulerade kortgrödoma inya
samband med beskrivning novel food-direktivet och märkning. Jagav

dessa grödor borde behandlats utförligare och det iatt attanser
betänkandet klart borde framgått Sverige avstånd från dem.att tar

De grödor aktuella har i de flesta fall gjorts resistentaär motsom nu
bekämpningsmedel. Att tillverkaren dem också tillverkarav
bekämpningsmedlet ifråga visar med all önskvärd tydlighet syftet med
manipulationen. grödor inget konsumenternaeñerfrågat.Dessa Deär
bidrar inte heller till långsiktigt hållbar utveckling eller ökaren
livsmedelssäkerheten på jorden. Tvärt ökas bindningen for mångaom
lantbrukare till kemijättama, kontraktsodlingen ökar och såväl den
odlade den naturliga mångfalden minskar. bekämpningsmedel,Desom
Roundup och olika grödor gjorts resistentaBasta, ärmot,som
totalutromingsgifter, bort allt åkerni den odladetar änannatsom
grödan, konkurrerarinte med demra. Dessaäven ogräs som
bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter har dessutom visat
sig spridas till såväl grundvatten på tidigare harsättyt- ettsom som

omöjligt. Som anpassning till grödoma har den tillåtnaansetts som en
resthalten Roundup höjts i Sverige från 0,1 kilo till 20av mg per mg per
kg, ökning med gånger. Forskning visar också200 genmani-atten
pulation kan få helt andra konsekvenser förväntat och enligt minän
uppfattning minskar GMO-grödoma livsmedelssäkerheten.

Min uppfattning GMO-grödor bör förbjudas i såväl vadEU,är att
odling import, processade livsmedel.hela eller i bordeDettaavser som

framgått betänkandet och den linjen denbör svenska regeringenav vara
med krañ driver.

PSE- och CSE-tal

kapitelI 3.1.2 effekterna3.1.4 redovisas jordbrukspolitiken iav-
PSE- och CSE-tal. mycket teoretiskt eftersomResonemanget blir dels
flera variabler saknas PSE- CSE-talen,vid beräkningen delsav resp.
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CAPavreglering skullejag i förespeglar atttextenatt en avanser man
kan ifråga-för konsumenterna, slutsatserledan till vinsterstora som

förmed merkostnad konsumenternaredovisas till ochIsättas. texten av
CAP i siffror.

mindremiljöproblem, ellerjordbruket orsakarEftersom mer
påproduktionsmetod, borde detpå intensitet ochberoende gröda, vara

jordbruk har.miljökostnad olikaockså redovisa densin plats typeratt av
skulle gå utläsa påkomplett och detdå skulle bilden kunna bliFörst att

till världsmarknads-och produktionlivsmedlenvilket de billigasätt en
ochgenomgående i betänkandetsaknasökar miljöskulden. Dettapris

miljömålen.högt ställda föreslagnarimmar illa med de

jordbrukspolitikMedel för en ny

CAP. Målen,medel för framtidamål ochkapitel utvecklasI 9 en
långsiktigttyngdpunkt på detfinnsde tecknas bra. Häri är ensom

biologiskt mångfalddjurskyddskrav,liksom högahållbara jordbruket
livsmedel inte baraha önskatskulle möjligenoch regional balans. Jag att

också hög kvalitet.målet,i förstaska säkra, utan avangesvara som
livsmedeloch fettrikamed kolhydrat-bulkproduktionMycket dagensav

människanoch med förkvalitetknappast högförvisso säker,är avmen
emellertidsäkra kannäringsinnehåll. begreppetnödvändigt I även

inkluderas hög kvalitet.
mål skisserats.medlen för nå deutvecklaskapitel 9.2I att som

den avregleringpå vilkethär analysEnligt mening saknasmin sätten
tillmarknadsregleringar lederborttagandeföreslås med ettavsom

CAPanförs istället dagensjordbruk. Härlångsiktigt hållbart att
"strukturomvandlingenochi produktionen""missgynnar effektiviteten

bot påföreslås skall rådaförändringhämmas" och den anser mansom
livsmedel,kortsiktigt till billigaremöjligendetta. avreglering lederEn
viljan tillmiljö liksom påsåväl djurdå på bekostnad somavmen

ochstrukturrationaliseringarvilja tilljordbruk i hela EU. Med en
ochde småbetänkandet, ñnns riskeffektivitet, i attsom anges

områden slåsmindre gynnadeframför allt imedelstora gårdarna ut.
värden,höga biologiskagårdar ofta marker medSamtidigt har dessa ett

Kretslopps-och sparmmål.vall, betenjordbruk med såväl djur som
måsteekologiskt. Degårdar brukasprincipen råder och många dessaav

bevaras.
ekologiskamedförändra CAP,Miljöpartiet de Gröna vill men

jordbruketekologiskadetförtecken. utveckling i landetDagens ärav
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positivt och liknande utveckling måste stimuleras och genomföras ien
hela EU. För uppnå detta kan det nödvändigt bibehållaatt att ettvara
arealstöd, dock bör till all mark gröda för inteoavsett attsom ges
ensidigt sparmmålsproduktionen. Likaså bör så kalladgyrma cross
compliances utnyttjas i utsträckning i dag. Andelen markstörre än grön
och djurtåtheten bör kopplas till arealstödet. Miljöstödet måstem.m.

kvar, åsiktenjag delar inte framförs i betänkandet detattvara men som
ska finnas jordbruketför skall "producera olika miljötjänsteratt typer av

biologisk mångfald, kulturvärden och varierande odlingslandskap."som
I ekologiskt lantbruk den biologiska mångfalden ochett ettgynnas
varierande odlingslandskap brukningsmetoden.genom

Det viktigt alla stöd inriktas på skapa ekologisktär att att ett
långsiktigt hållbart jordbruk, inte idag då hel del stöd missgynnarsom en
detta. Miljöstöden till del idag finansierasbör EU ochstörre än av
åtföljas strikta krav för hela unionen, kravav gemensamma som
successivt skärps. minska insatsmedlenFör i jordbruket böratt
miljöbeskattningen konstgödsel och bekämpningsmedel införas iav
unionen. nivå i Sverige kanDagens början,vara en gemensam men
skatterna ökas.bör successivt

således inte majoritetens förslag till medel förJag delar nå deatt
föreslagna målen.

allt kostnaden förDet viktigt producera livsmedelär att attmer av
Genompå priset i butiken. i dag betalaatt även övermatensyns som

skattsedeln ljärmas stadens människor från landsbygdens. Detän ärmer
först pris tydligt dialog och närmandenär rättamatens ettsyns som en
bli kan då förmöjligt. Producentema inte idag odla ersättnings-som

förmåste odla kimden.systemet utan
Miljöpartiet Grönas inställning Sverigede bör lämna unionen.är att

Eftersom jordbrukspolitiken totalharmoniserad finns det ingaär
möjligheter politik på område gåföra jordbrukets elleratt atten egen
före. viktigt så länge Sverige medlem förDet är äratt attagera- -
lantbruket långsiktigt hållbartskall bli och därför förändra dagensatt
CAP, den jordbrukspolitiken. Vi CAP idagattgemensamma anser

storskaligt intensivt kemikalieberoende resursslösandeettgynnar
jordbruk, sig producerar säkra livsmedel eller möjligtär attsom vare
bedriva hög föri framtiden. Det tid såväl EU andra länderär attsom
ställa till ekologisk långsiktigtproduktionen hållbar produktionom en
och för del förändring CAP utnyttjas förEU:s bör detta.en av
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Särskilt Ceciliayttrande ledamoten Malmström fpav

östutvidgningen tillsammans med försöka återvinnaär, att
förtroende, viktigaste uppgiñ. föreliggandemedborgarnas EU:s Det

ijordbrukspolitik gårförslaget reformer EU:sav gemensammaom
och präglas liberala värderingarhuvudsak liberal riktningi somav

identifierar antalmarknadsekonomi. Utredningenfrihandel och stortett
för det finnsför sin skull ochskäl CAP bör reformerastill attatt egen-

trycker på. står för mig klartomvärldsfalctorer Detantal attett som
jordbrukspolitikenså måsteskulle utvidgas ellerEUoavsett om

kraftigt förändras.

Östutvidgningen

dock inför sin allra viktigasteståreuropeiska unionenDen nu
försöka på fredligförsta gången i historienförutmaning nämligen att-

tillvaraoerhörd vikt Västeuropaoch Det är att tarväg öst väst. avena
säkerhetspolitiskt stabiltEuropamöjligheten skapa ärenatatt ett som

kan konsekvensernaMisslyckas EU med detoch ekonomiskt livskraftigt.
demokrati ochhela utvecklingenbli ödesdigra. kanDet äventyra mot

Öst- Sverige, övrigaoch Centraleuropa. liksom detmarknadsekonomi i
historiska chans skapatillvara dennaEU, har attatt taett stort ansvar

östutvidgningen i särklassEU:shelt Europa. Jag ärattett menar
skulle ha präglat utredningentänkandeviktigaste uppgift och detta änatt

mångakomplicerad medgivetvisUtvidgningen är ytterst processenmer.
CAP. Därför måstehinderdessahinder undanröja. Ett äratt enav

till detydliga signalerså EUreformering inledas snarast att ger
ochskapa obalanseroch undvikermedlemsländemakommande att

Öst- ochmarknader. Många länder ipå derassnedvrider konkurrensen
med jordbrukjordbruksproducenterCentraleuropa viktiga ärettär som

tidLänderna måste därförkonkurrenskraftigt.och kan bli än gesmer
CAP så dekraftigt reformeradplanera föroch förutsättningar attatt en

genomför förändringar idereferensinte använder CAP när storanusom
kvoter ochknappast regleringar,sina jordbrukssektorer. Det är nya

CAP för nuvarande EUAtt bibehållaeñer.förbud folket i längtaröst
otänkbart. Refonnemafullständigtansökarländemaexkludera ärmen

och helst innan utvidgningsprocessenomedelbartmåste därför påbörjas
inleds.

medfull anslutning till EUmedlemsländerna skall haDe ettennya
nuvarande jordbrukare detOckså förreformerad CAP. EU:s ären
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viktigt det kommer tydliga signaler från EUatt den framtidaom
jordbrukspolitiken. Svårighetema genomföra reformema förståsatt ärav
mycket skall inte överskattas.stora men

Avsaknad medborgarnas förtroendeav

finnsDet utredningen flera skäl till refonnera CAP.nämner attsom
Dock saknas viktig punkt medborgarnas förtroende. Fårören som
områden väcker sådan irritation jordbrukspolitiken, dess snårigaen som
regelsystem och omvittnade fusk. Medborgama i EU hyser med alla rätt

rnisstro byråkrati omfattar drygt halva EU:smoten en enorm som
samlade budget. EU:s siffror visar det årligen försvinner minstattegna
10% jordbruksbudgeten, 6,3 miljarder 1993 enligt EU:sav ecu egna
databas för fusk, Irene. sådanEn politik skapar inte legitimitet.
Däremot har kraftigt avreglerad jordbrukspolitik, med satsning påen
kvalitet, miljö och landsbygdsutveckling, något kommittén föreslår,som
helt andra förutsättningar vinna medborgarnas gillande.att

Lantbrukaren företagaresom

Utredningen lyñer fram konsumenternas roll i reformeraden ny
CAP. Det bra och viktigt. Men jordbruksproduktionär samspelär ett
mellan konsumenter och producenter. Lantbrukaren måste möjlighetges
och frihet på likvärdiga villkor konkurrera med sina produkter påatt
konkurrensutsatt marknad. Det därför viktigt lantbrukarenår att
betraktas företagare och möjlighet sådan såattsom en ges agera som en

landsbygden kan erbjuda livskraftigt företagande. Jordbruketsatt ett
konkurrensförmåga betydelse för alla arbetar inomär storav som
jordbruk och livsmedel. Kvoter, regleringar och krånglig administration
underlättar inte företagandet. förutsätterDet svensk och europeisken
politik underlättar för små- och nyföretagandet så ocksåattsom
småskaliga alternativ kan fram på landsbygden.växa Denna aspekt
framkommer inte i utredningen. En aspekt kommer lite iannan som
skymundan utvecklat konkurrensenär iett mer resonemang om
mellanleden i de led finns mellan konsumenten och lantbrukarensom-
och i Sverige, och på många håll i Europa, allt dominerassom ettmer av
antal livsmedels- och grossistjättar.större Konkurrensen inom
livsmedels- och distributionsbranchen måste öka.
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Maggi Mikaelsson vReservation ledamotenav

delar utredningensredovisa jaginledningsvisvillJag att
jordbrukspolitik, liksomkritik EU:sgrundläggande gemensammaav

bakom förslagetstår ocksåförändring. Jaggrundläggandebehovet av en
reservation gäller delsjordbrukspolitiken. Minförtill målnya

för dagens EU och delsuppnå målen inommöjligheten att ramen
målen uppnås. delar intetill Jagmedlen lederföreslagnahuruvida de att

regionaltmöjligheter ijordbruketspånegativaheller den ettsyn
antalövrigt har jagbetänkandet. Iredovisas iperspektiv ettsom

avsnitt.olikapå utredningenssynpunkter

ödesfråga2000-taletsLivsmedelsfötsörjningen -

totalt harlivsmedelsproduktionenochbefolkningVärldens växer
högeffektivahar detdettadecennierna. Trotsunder deökat senaste

livsmedels-godlyckatsintejordbruketindustriliknande trygga en
ioch samhällsskikt leverregionernivå. Medan rikaglobalpåförsörjning

och vällevnadssjukdomaröverskottsproduktionskaparöverflödett som
fattigdom. 800svält ochregioner isamhällsskikt ochandralever

ständigtoch tvingas levamedtillräckligtsaknarmänniskormiljoner mat
hungriga.

utannningmed allttillsammansBefollmingsökningen större aven
och nyttjandetlivsmedelsförsörjningenjordens gör attnaturresurser av

2000-taletsblikommersatmolikhetjordbruksmark med attstor en av
finns 0,26detta. Idagexempel tydliggörfrågor.viktigaste Ett capar

År siffranhar denpå jorden. 2025innevånareåkermarkhektar per
beräknasför överlevaVårt behovhektarsjunkit till 17 attper person.

alldels nyttjanödvändighetenvisarhektar. Detta0,2 attvara ca
hållbartproduktion påanvända dessdelsåkennark ochtillgänglig ett

perspektiv.i globalthåller intelivmedelsmönsterVästvärldens ettsätt.
livsmedels-måste dagensöverlevnadmänsklighetenssäkraFör att

om så de blirställasutnyttjandeproduktion och attnaturresurserav
långsiktig hållbara.

produktionsfömiågalångsiktigaför jordensförutsättningEn annan
iñrmsjordensfärskvatten. Detpåtillgången vattenmestaär av
idelen bundetfärskvatten densalt. Avochvärldshaven störstaärär

arealerjordbruket, medproduktionsmetoder ipolarisama. Dagens stora
försaltningtillvilket lederpå grundvattnetkonstbevattnas tär avsom

hektarmiljoner15% ca 300närvarandejordbruksmark. För är avca
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världens bevattnade arealer skadade försaltning. Siffran beräknasav
fördubblad år.25 I sydvästra USA har grundvattennivån sjunkitvara om

med 120 Indien, Norra Kina och Mexikoän andrameter. ärmer
områden, befolkade, där grundvattennivåema sjunker.tätt

Det uppenbart världens livsmedelsproduktionär och konsumtionatt
måste förändras. idagDen dominerande uppfattningen människanatt
kan behärska måste insiktennaturen ersättas att naturen sätterav

för all mänsklig aktivitet. På global nivågränserna kan konstateraman
dagens marknadsekonomier där ekonomisk tillväxt måletatt ochär

medlet inte har lyckats åstadkomma hållbara försörjningssystem.naturen
EU inget undantag. Med grundfördrag ekonomiskutgör ett sättersom
frihet före människors behov och handel före miljö har sattman en ram

står i motsättning till långsiktigt hållbart samhälle.ettsom
Den målsättning kommittén har ställt for EU:s framtidasom upp

jordbruk står därmed i konflikt med EU:s övergripande krav på fri
rörlighet för kapitalet. En verklig omställning i hållbar riktning ställer
andra krav på demokratisk kontroll ekonomin liksom verkligaöver
möjligheter hälso- och miljökrav före krav på fri rörlighetsättaatt av
varor.

Givet ovanstående begränsning möjligheten förverkliga måletattav
jag den målformulering redovisas i kommitténs betänkandeattanser som

kan ligga till förgnmd det svenska ställningstagandet till hur EU:s
framtida jordbrukspolitik skall utfomuas. Jag delar delvis de förslagäven
till medel och övergångsåtgärder föreslås. Jag har emellertid helsom en
del synpunkter och avvikande uppfattningar både på föreslagna medel

på de motiveringar redovisas grund för målsättningen. Jagsom som som
ifrågasätter de medel anvisas leder till måluppfyllelse.om som

Redogörelsen nedan följer i betänkandet uppläggning. Jagstort
redovisar också min uppfattning framtida jordbrukspolitiksom en
betydelse för sysselsättning och jämställdhet. Ett avsnitt ingår isom
direktiven till utredningen behandlats påinte seriöst Dettaett sätt.men

sysselsättning och jämställdhet i andra sammanhangtrots hävdasatt
socialdemokratiska flaggskepp i Europasamarbetet.vara

Kap 3 CAP inför framtiden

I kapitlet redovisas antal effekter dagens jordbrukspolitik iett av
EU, vilket rubriken något missvisande. Jag delar igör stort
beskrivningen CAP:s effekter för producenter, konsumenter ochav
skattebetalare, det viktigt PSE- ochäratt att poängtera attmen anser

5 17-0894
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dels intestöd ochochbidragallatäckerCSE-tal dels inte typer av
intedelarkonsumentledet. Jagkostnader iellerpriserbeskriver

sjunka vidskullelivsmedelsprisemaslutsatskommitténs att en
självklartåtminstone intejordbrukspolitik. Det äravreglering EU:sav

miljökravdjurskydds- ochhöjda hä1so-,med deblir följdendet somatt
jordbruks-framtidadenförmålsättningenikommitténs enats om
prisfråganfår intelivsmedelgällerdetocksåpolitiken. Jag närattanser

och kvalitet.säkerhetpåÖverordnaskraven
ochSamhällsekonomiföreffekterCAP:sgällerdetNär

avreglerateffektervilkadiskuteratintekommittén ettharsysselsättning
strukturomvandlingdenområden,dessaskulle få inomjordbruk men

minskadleda tillsannolikhetmedförutspås kommer attstorsom
dettakommerNaturligtvisjordbrukssektom. attsysselsättning inom

andelenredovisningenAvhela EU. översamhällsekonomin ipåverka
detframgår ocksåkap. 3.2.3. är storaunder attjordbruketsysselsatta i

miljonerdrygt 8arbetadeTotaltEU.inomskillnaderregionala
i6%,vilketEU, tjordbruket imänniskor inom motsvarar exmenca

arbetartill desedan21%. LäggerhelaandelenGrekland somär man
kringsysselsättningdenochmiljoner,2,5livsmedelsindustrininom ca

antalforädlingsledmedjordbruket ett stortskaparsåskapassom
struktur-tillmedverkabereddintearbetstillfällen. Jag attär en

i EU.arbetslöshetenökarytterligareomvandling som
uppenbartdetmiljön ävenföreffekter attCAP:s ärdet gällerNär

den allmännaorsakadekanmiljöproblemenmycket avansesavom
jordbrukspolitikEU:sså harutvecklingenekonomiskaochtekniska

vissamiljöproblem itilllettjordbrukoch storastött ettuppmuntrat som
i EU.regioner

jordbrukspolitikKap 4 En gemensamny

behöverCAPvarförbeskrivninginledningensdelarJag om
förriskenavsnitt 4.1.2.iuppfattningenifrågasätter attförändras, men
det1950-talet. Snarareunder ärmindreförsörjningsstörningar änär nu

nivå,globalpåförsörjningsstömingar ärrisken förjust en avsom
kanjordbruksproduktionuthålligsåCAPförändragrunderna attatt en

kvalitet.livsmedel högproducera av
jordbrukspolitikEU:sför årmålsättningtillförslagKommitténs ny

skäligalivsmedel tillsäkrautbudvarieratbrett ochEttambitiös: av
förske inomskalljordbrukhållbartlångsiktigtochpriser enramenett

ochförädlingsåvälproduktion,tillsyftarjordbrukspolitik att somsom
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distribution skall bedrivs uthålligt. Med det den biologiskaattmenas
mångfalden och varierat odlingslandskap bevarasett och främjas,
kulturmiljöema bevaras, miljöbelastningen minimeras och djurskydds-
kraven ställs högt. En regional balans och levande landsbygd skallen
främjas liksom internationellt konkurrenskraftigt jordbruk.ett Jag delar
den målsättningen.

Kap 5 Livsmedel

Kapitlet livsmedel ofullständigt. Det naivtär påstå,är attom som
i första meningen i avsnittgörs 5.1, det främsta syftet med allatt

produktion inklusive livsmedel förse konsumenternaär med deatt varor
de efterfrågar. kanDet from förhoppning, det enbartsom att ärvara en

efterfrågan produktionen, det inte.styr Det väl käntstämmer ärsom men
livsmedelsindustrin liksom delaratt primärproduktionen dominerasav av

transnationella bolag.stora Jag det allvarlig brist iatt äranser en
betänkandet helt kapitel livsmedelatt ett deägnas utan att
multinationella livmedelsföretagens makt varuproduktionen ochöver
konsumentval beskrivs och analyseras.

Verkligheten den konsumenter idag alltförär mycket iatt är
händerna på det internationella kapitalet också har kontroll översom
livsmedelsproduktion och förädling. Det inte konsumenterna harär som
efterfrågat genmodifierade livsmedel eller kött från djur behandlatssom
med hormoner och antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Det inteär
konsumenterna har efterfrågat livsmedel med allergi- ochsom cancer-
framkallande tillsatser eller livsmedel från djur plågats i långvägasom

eller fötts detransporter grundläggande djurskyddskrav.utan mestupp
Konsumenter efterfrågar däremot säkra livsmedel och borde ha rätt att
kräva nationell lagstiftning och förbud livsmedel, tillsatser ochmot
produktionsmetoder kan oetiska eller osäkra.som anses

Jag delar kommitténs bedömning konsumentrörelsen måsteatt
stärkas och det viktigt med konsumentinfomiationatt är så denatt
enskilde konsumenten kan sitt val utifrån korrekt information.göra Det
finns också exempel på konsumenter sitt val påverkatatt genom
produktionen. Lika viktig troligtvis medveten miljörörelseär en som
förmått väcka opinion i viktiga konsumentfrågor. Att kräva varjeav
enskild konsument alla awägningar krävs förgöra kunnaatt attsom
välja säkra livsmedel däremot negligera det politiskaär att ansvaret.

Jag också kritisk till majoritetensär på fri ochövertro att en
fungerande konkurrens och avreglerad marknad skall leda till atten
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avsnittetställen iPå flerauppfylls.livsmedelsäkramålet enangesom
ochbilligaförmedletbästadetkonkurrensfimgerandeochfri som

frikonkurrens,medbrasjälvklartlivsmedel. Detsäkra enär men
tillmöjligheternabegränsasIställetidag.knappastexisterarkonkurrens

kartellbildningar,ochmonopolkonkurrensfrihandel ochfri avenen
marknadsekonominsAllt iskumraskmetoder.ochmanipulationer namn.

detpriserskäligalivsmedel till ärsäkrakunnabättreFör garanteraatt
imellanhänderantaletminskaviktigtlikameningmin attenligt

detmatbord. Idagtillprimärproduktion ärfrånlivsmedelshanteringen
mindreEndastsker.prispåslagenmellanledenmångai defrämst ensom

påverkarbådesjälvklartNågotprimärproducenten.går tilldel som
säkerhet.ochkontrollerasvårighetenoch ökarpriset att ursprung

på kravendrivervilketjordbruketilönsamhetenförsämras omDessutom
kompensation.annan

konsekvenserolikaproblematiserande enEtt avresonemang ommer
medelolikadebedömningenförvärdefulltvarithadefri konkurrens av

exempelhandlar tillmålen. Detuppställdauppnå deförbehövs attsom
konkurrensneutralitetkonkurrens,frimedvaddefinieraatt avsessomom

konkurrensenÄr påmåttbrapriserlåga attkonkurrenshinder. ettoch
olikaskaHurvärderas.kvalitetsaspekter tskallHurfungerar. ex

Är konkurrens-detkonkurrensperspektiviproduktionsmetoder ettses
dåbordedjurskyddskrav Om inte,medkonkurreraneutralt sämreatt

då dettaimport Ellerpå sin ärdjurskyddskravställakunnalandinte ett
produktions-Är konkurrensneutraltdetkonkurrenshinder omett

påtäraattutarmning ttillleder naturresursermetoderna exsomav
bekämpnings-miljöfarligaanvändastorskaligtellergrundvattnet att

medregionermellankonkurrensneutralitetuppnåskallmedel Hur man
likartadförkostnaderolikainnebärklirnatbetingelserolika som

produktion
jagfrågor,dessapåsjälvklaraellerenklafinns inga menDet svar

betänkandet.iberörsde intefeldet är attattanser

miljönochJordbruket6Kap

långsiktigtEU intejordbruk inom ärdagensuppenbartheltDet attär
harSverigeoch iskillnaderregionaladock tfinnshållbart. Det stora ex

återstårMycket göra.utveckling. attännuhållbartagits motsteg meren
måletövergripandedet ettbeskrivningkommitténsdelar omJag av

negativajordbruketsavsnittetliksomjordbrukhållbartlångsiktigt om
enviktigspelabordeochkanjordbruketdockmiljöeffekter. Jag attanser
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roll i miljöomställning i samhället. Dels produktion ären genom en som
anpassad till lokala förutsättningar, vilket innebär livsmedels-att
produktion skall ske i hela EU där miljömässiga förutsättningar finns.
De miljöstöd finns inom EU idag endast 2% de totalautgörsom av
stöden till jordbruket. Något också speglar hur lågt EU hittillssom
prioriterat miljöfrågoma. Jag kan i ställa mig bakom detstort

förs grundnonner under avsnitt 6.4.resonemang som om gemensamma
Tyvärr förslagen mycket outvecklade och det svårt bedömaär är att
konsekvenserna olika nivåerde för regleringar föreslås. Enligtav som
min bedömning står detta avsnitt i motsättning till kapitel fem där den
fria konkurrensen hyllas vilket skapar obalans mellan betänkandetsen
olika avsnitt helt onödig.ärsom

Ett område faktiskt knappast berörs det ekologiskaärsom
jordbruket, vilket märkligt. Det ekologiska jordbruket harär änmer
hunnit långt på kretsloppsanpassad produktion utgårvägen mot en som
från lokala och regionala förutsättningar. definitionDen Ekologiskasom
lantbrukarna i Sverige ställer skulle kunna förtydligandeettupp vara av
den målsättning kommittén enatssom om.

Det kännetecknar den ekologiskt hållbara produktionen är attsom
den

utgår från förnybaralokala resurser
effektivt utnyttjar solenergin och de biologiska potentialsystemens
bevarar åkerjordens bördighet
maximerar recirkulation växtnäring och organiskt materialav
minimerar behovet ändliga och därmed miljöpåverkanav resurser

läckage restproduktergenom av
inte naturfrämrnandeanvänder ämnen
bidrar till bevara den genetiska mångfalden i produktionen såvälatt0

i jordbmkslandskapetsom
husdjuren livsbetingelser deras ekologiska roll ochmotsvarar0 ger som

tillåter dem naturligt beteende.ett

Med det ekologiska jordbruket långsiktigt mål konkretiseratsom
enligt ovanstående får också bättre underlag för bedömningett av
vilka medel behövs för uppnå målen.attsom
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och djurenJordbruketKap 7

svenskapositivt denbra. DetavsnittDetta är attär
till djuren generelltbidragitdjurskyddslagstiñningen har äratt sett

förhudensvenskaländer inom EU. DeflertaletSverige ifriskare i än
tillbidragitoch antibiotika harkadavennjölbl.a.användningmot av

hårdarerisken deDels finnsändå hotbilder.finnsdetta. detMen att
förhinderuppfattassjälvajordbrukamakravensvenska somav

merpris kanblir dyrareproduktioneneftersomkonkurrens, att ettutan
i debatten. Entill sådanaochhörsDessvärre röster annantas ut. av

bara inomhandelshinder, intedjurskyddsaspekterhotbild är att ses som
diskussiondenvärldshandelsnivå. exempelEttpåocksåEU ärutan som

förbud hormoner.angåendetvistlösningspanel EU:sWTO:spågår i mot
honnonförbudhävdar EU:sUSA ärfrämst ettdetDär attär som

handelshinder.

utvecklingenregionalaoch denJordbruket8Kap

EU:sförändringlösa vidfrågornasvårastedeEn att avenav
iSom det stårjordbruket.regionaladetjordbrukspolitik fråganär om

landsbygdenpåbefolkningendelbortill avsnittetinledningen storen av
lokalaroll i denjordbruketspelarregionenvissa delaroch i storenav
måletsvenskafast detklart slåsdetockså braekonomin. Det attattär

därefter redovisasfast.ligger MenSverigejordbruket iför merennorra
Tillperspektiv.regionaltimöjligheterjordbruketsbildnegativ ettav

enheterstnikturomvandling ärfortsatt störreexempel motattanges en
självaverksamhetpåsatsningarvarför ökade änvänta,att annan

jordbruket bör göras.
underskattad iregionalrolljordbrukets ärJag motoratt somanser

innebärakommerdetpassivtförIstället attbetänkandet. anta attatt
deljordbruksproduktionen inomupprätthållasvårigheterökade att en

områdenmindre gynnadeoch andraSverige iiregioner i EU, t norraex
och lokallandsbygdsutvecklingiblijordbruket kunnaskulle motoren

produktion.
oñalokal,mellanmotsättningonödigmålasbetänkandetI upp en

jordbruket. Detintensivastorskaliga äroch detproduktionsmåskalig
de dessutombehövs ochproducerabådaövertygelsemin attsätten attatt
kommitténsdelar inteuthållighet. Jaglångsiktigmedgår förenaatt

ökadmedföretagsekonomiskt fördelaktigtdetpåstående äratt
jordbruksproduktion,med dagenskanskekanstorskalighet. Det stämma
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då räknar inte in alla kostnader, de miljöproblemt.ex.men man som
följer i det storskaliga jordbrukets spår.

En ökad regional produktion skapar förutsättningar för lokalen
småskalig livsmedelsförädling vilket leder till arbetstillfällen ochnya en
positiv landsbygdsutveckling. En ökad lokal produktion ocksåär en

Ävenfördel miljösynpunkt eftersom transportbehovet kan minska.ur ur
globalt perspektiv ökad regional självförsörjningett föredra.är Iatten

betänkandet står det ökad handel i sig positivt eftersom detatt är gynnar
u-ländemas produktion. Men avreglerad marknad och ökad handelen en
innebär inte automatiskt garanti för u-länderna får bättre villkor.atten
Ett troligare scenario det åter igen de multinationellaär att är stora
företagen kan för sig ytterligare marknadsandelar. Däremot kantasom

ökad regional självförsörjning skapa förutsättningar för u-ländemaen att
själva bygga livsmedelsproduktion för behov.upp en egna

Kap 9 Förändringar den jordbrukspolitikenav gemensamma

Kapitlet sammanfattning betänkandet och de mål och medelär en av
föreslås. Utifrån de begränsningar och den kritik jag har framfört isom

tidigare avsnitt delar jag uppfattningen EU:s nuvarandeatt
marknadsregleringar bör fasas och dagens CAP medut ersätts en
jordbrukspolitik bidrar till miljöomställning, regional utveckling ochsom
ökad djurhänsyn. Medlen för uppnå de uppställda målen böratt
koncentreras till några områden. För nå långsiktigt hållbartatt ett
jordbruk måste inriktasmedlen på miljöomställning, regional utveckling
och djurskydd. För få säkra livsmedel krävs lagstiftning ochatt
konsumentmakt. Jordbruket och livsmedelsproduktionen skall också ses

viktig framtidsnäring, dels utifrån behovet livsmedel tillsom en av en
växande världsbefolkning och dels utifrån behovet av en
miljöomställning hela samhället.av

Kap X Jordbruket, sysselsättningen och jämställdheten

I direktiven till utredningen har ingått redovisa jämställdhets-att
politiska konsekvenser förslaget. Detta har utredningen inte gjort,av
vilket allvarlig brist. Dels eftersom det striderär regeringensmoten
direktiv och dels eftersom viktig del kvinnors insatser ochen av
nytänkande skulle kunna bidra på konstruktivt till jordbruketsett sätt
nödvändiga rniljöomställning. På många håll i Sverige växer ett

for lokalsarnhället och lokal livsmedelsproduktion såvälengagemang
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forgår ikvinnorOña detlivsmedelsforädlixig. spetsenlokal är somsom
det handlarkan attPåutveckling. säga attdenna sättett omman

ikimskap. Mengammaloch bevaratraditionergamlaåteruppliva nyen
kretsloppstänkande.ochlivsmedelssäkerhetfortecken,medtid somnya

Genomarbetstillfällen.ochnyföretagande attökatResultatet är nya
arbetstillfällenkanhela EUutveckling imotsvarandestödja nyaen

speglas iinställningnegativafor deniställetlandsbygden,påskapas som
betänkandet.

Övriga synpunkter

hålla isärgång har veritarbetetsundersvårigheterna attEn av
förkonsekvensernamedjordbrukframtidaEU:sdiskussionen om

utgåtthadetydligarebetänkandetvärdefulltvarithadeSverige. Det om
förkonsekvensernaredovisathadeoch iställetEU-perspektivfrån ett

för detgehörinte fåttemellertidharavsnitt. JagSverige i separatett
kravet.

betänkande. Jagenigtfågåttinteockså detbeklagar ettattJag att
påkravenbakomuppslutningfinnsändå detuppfattar stor enatt en

for denpå målenliksomCAPnuvarandeförändring nyaav
jordbnikspolitiken.

speglarhelhetbetänkandetjagSammanfattningsvis att somanser
påbehovetmedvetenhetsocialdemokratins synnyav enom

konsekvensernatveksamhet ilivsmedelsproduktionen, att ta avenmen
medvetenhet.denna
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Reservation ledamoten Carl G Nilsson mav

Inledning

Utredningens arbete har präglats ambitionen så långtattav som
möjligt få fram ställningstagande.ett Jag hargemensamt detansett vara
värdefullt Sverige har ståndpunkt i EUatt varför jag försökt bidra tillgg

enighet skulle nås. Emellertidatt har regeringen bara någon vecka innan
utredningens Slutdatum föregripit dess resultat tillattgenom
kommissionen sända sina synpunkter på den framtida jordbrukspolitiken.
Dokumentet har titeln Fortsatt refonnering denav gemensamma
jordbrukspolitiken den svenska inställningen.-

Jag finner det därför inte meningsfullt vidare arbeta för samladatt en
ståndpunkt. Att regeringen uppenbarligen och totalt nonchalerar en
utredning de själva tillsatt och givit direktiv till mycketsom är
anmärkningsvärt. Det undergräver förtroendet för det utredningsväsende

i hög grad bidragit till långsiktiga politiska beslut haratt baseratssom
på faktaunderlag och i mycket skapat enighet nödvändigarunten
förändringar.

Utredningens arbete inleddes med så kalladeatt tre expertgrupper
framtog skulle ligga till underlag förrapporter utredningenssom

ställningstagande. För tydlighets skull vill jag framhålla jag inte tagitatt
ställning till innehållet i dessa och därför inte står bakomrapporter
innehållet i dem.

Utgångspunkter

Livsmedelsproduktionen viktig delär EU:s näringsliv ochen av av
dess kultur. Det därför viktigt såvälär primärproduktion industriatt som
finns kvar efter reform och kan dra den öppnadenyttaen av
världsmarknad kommer bli följden såväl redan genomfördaattsom av

kommande förhandlingar i WTO. Min ambition europeiskasom är att
livsmedel skall vinnare på världsmarknaden efter ytterligarevara
avregleringar.

En mina utgångspunkter EU:s livsmedelsförsörjningär attannan av
inte får riskeras. Om avregleringar och liberaliseringar sker i någorlunda

takt i samtliga producentområden finns enligtstörre minsamma mening
ingen risk EU:sstörre produktion drastiskt skulleatt minska. Om
däremot snabb och ensidig avreglering genomförs risken uppenbarären

andra världsdelars jordbrukareatt och industrier blir de enda vinnarna.

6 17-0894
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skulleproduktionenalltid firmasdockbörkorrektivNågon form omav
kritiskt nedrenå gräns.en

skalloch primärthandförstaCAP iutgångspunkttredjeEn är att
miljö-såsomsatsningarSärskildalivsmedelsproduktionen.omfatta

skallersättningarbaseraderegionaltochersättningar somses
politikområden visarandrafrånErfarenheterna attCAP.tillkomplement

politik.lösas inommål skamångadåligblirmåluppfyllelsen sammaom
utanför CAP.skall liggaregionalpolitikochmiljöpolitikbetyderDet att

utvecklinghållbarförbedrivas inomjordbrukskallSjälvklart enramen
likaverksamheter ochandramiljöhänsynoch omfattas somsammaav

omfattaocksåstrukturfondemaregionalpolitikenskallsjälvklart
jordbruksföretag.

iförsvåra ellerskallCAP inte värstautgångspunktfjärdeEn är att
EU.utvidgningfall hindra aven

tidtillCAPAnpassning nyenav

livsmedelsindustrin iochjordbruketviktigtskäl detfleraAv attär
ochregleringarfärremedsituationtillanpassningbörjarEuropa enen

WTO-kommerÄven taktendiskuterakanstöd.mindre om man
livsmedels-avregleringarytterligareinnebäraförhandlingarna att av

till näringenstödhar litetendastländeri deJordbruketmarknaden. som
minskar.regleringamakonkurrensfördelbetydande närfåkommer att en

förlivsmedelmedhandelökad attkrävasdetFAO kommerEnligt att
alltisåledesLivsmedel kommerlivsmedelsförsörjningvärldensklara

kommerställetnationellt. lochlokaltproducerasutsträckningmindre att
förutsättningamadärproduceras ärandralivsmedel, somattvaror,som

bäst.
kravställakommerkonkurrensoch friarevärldshandel attökadEn

skildatillanpassningökadpåocheffektivproduktionenpå äratt en
detta.underlättamåsteCAPförändringkonsumentönskemål. En av

volymervilkasignalviktigprisetmeningEnligt min somomenger
tillprisnivåanpassningkostnader. Envilkaoch tillproduceraskan av

åstadkomseftersträvansvärd. Dettadärförvärldsmarknadsprisnivå är
utbuds-deborttagandetullar/gränsskydd ochsänktagradvis avgenom

ocksåhänned slopaskonsekvensIi dag.finnsbegränsningar som
går inteåtgärderDessamöjligadagi ut.exportavgiftema att taärsom

sigtid förrimlig attproducentemagenomföra anpassautan att enatt ges
övergångstidunderocksåmåstepolitiken. Detill den ennya

gjordainvesteringareftersom ärföljdenblirpriserlägrekompenseras om
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under andra förutsättningar. Därtill bör de eventuella förmögenhets-
förluster i mark, anläggningar och produktionskvoter uppstår enbartsom
på grund förändringen CAP till dels kompenseras.av av

En avreglering jordbrukama kompenseras riskerar fåutan tillatt att
följd produktionen faller. Detta gäller i synnerhetatt avregleringenom
sker ensidigt. Det blir då livsmedelsindustrin och landsbygden som
drabbas.

Det svenska jordbrukspolitiska beslutet 1990 innebar denatt
administrativa prisnivån gradvis sänktes samtidigt direktstödettsom
infördes. Stödet trappades relativt snabbt. Med erfarenheterna frånav
detta besluts genomförande förordar jag gradvis sänkning deen av
administrativa prisnivåema till skillnad från då bör prissänkningenmen

med högre stöd. När den administrativa prisnivån nåttpareras
världsmarknadsprisema skall stödet kvarstå ytterligare antal år innanett
det också börjar vilkenI takt detta kan ske blir beroende påtrappas av.
hur spelregler WTO och priser på världsmarknaden förändras. Jag vill
påpeka avreglerad marknad under förra året hade inneburit högreatt en
sparmmålspriser i Europa. En global avreglering kommer också att
medföra höjning världsmarknadspriserna på de flesta livsmedelen av
eftersom exportsubventionema försvinner.

Vid avreglering med tillfälligt kompensationsstöd enligt mittetten
förslag bör alla produktionsgrenar T.ex. kanöversyn göras.en av
arealstöden på spannmålsodling grundades på mycket lågasom
världsmarknadspriser justeras till förmån för animalieproduktionen.

När priserna marknadsanpassats behövs inga åtgärder för att
undanhålla marknaden Interventionssystem, exportbidrag ochvaror.
produktionskvoter blir onödiga. När väl överenskommelse om
avreglering uppnåtts kan och bör genomförandet ske relativt snabbt.
Detta kommer bidra till ökad dynamik inom livsmedelsproduktionen iatt
Europa. En förutsättning naturligtvis enskilda länder upprätthållerär att

konkurrensneutralitet vad gäller produktionen. Att Sverigeen som
belasta produktionen med skatter och avgifter inte har motsvarighetsom
i andra länder eller Världsdelar inte möjligt detta riskerarär utan att att
produktion slås ut.

Den här skissade förändringen CAP underlättar ocksåav
inlemmandet Anledningeni EU. i flera kandidat-stater är attav nya av
länderna priserna på livsmedel betraktaär världsmarknadspriser.att som

Utformningen den framtida CAP kommer självklart påverkasattav
resultatet kommande WTO förhandlingar. Erfarenhetsmässigtav tarav

förhandlingarna lång tid. Att redan innan förhandlingarna börjat
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meningslöst. Jagbetraktar jagfårslutresultat dei vilketspekulera som
gåråsikt intebetydande attEUbara partkonstaterar äratt varsen

betydandemedförCAPförändringtillförslagMittnegligera. av
blirjordbrukarnatillkompensationernafrihandelnförframsteg även om

långvariga.
till densammastödoch olikaCAPf.n. inomliggerTobaksodling

börmin meningEnligtår.SKR.miljarder10EU-budgetenkostar perca
jordbniks-i deninte inrymmasframtideniodlingdenna gemensamma
livsmedels-syfta tillhand börförstaidenna att tryggapolitiken eftersom

försörjningen.

Konsumentaspekter

konsumentmål.självklartlivsmedelsförsöxjningtryggad är ettEn
iLivsmedelsproduktionenfaktorer.viktigahälsoaspekterochKvalitet är

harkonsumentpreferenserflestaallradevarierandeochsåEU attär stor
ökatMedmarknaden. ettdeninomtillgodoseskunnat gemensamma

utbudetpåbreddenökarutanför EUproducenterförmarknadstillträde
konsumentenlivsmedelolikaurvaletytterligare. Det gerstora av

pris,Smak,aspekter.olikautifrånlivsmedelväljamöjlighet att
olikanågraproduktionsplatsoch ärproduktionsmetoderhållbarhet,

led i sinhandelochproducenter ettHittills harvalet.grunder for som
blandinformation annatrelevanttillhandahållitmarknadsföring om

viktigtvaruinformationgod ettverketsjälvafaktorer. I ärdessa en
möjlighetbetydandehar attkonsumenternakonkurrensmedel där en

slagdetmärkningobligatoriskEnutfonnningen.påverka somav
marknadenfunktion äringendärförfyller närförespråkarutredningen

innehållerprodukterför t.ex.naturligtvisskall görasfri. Undantag som
finnasbörreaktioner. Härallergiskaförorsakakan enämnen som

lagstiftning.harmoniseradochdistinkt
sänktaförförutsättningarCAPförändringtillförslagMitt gerav

konsumentaspekt.angelägenDettalivsmedelspriser. är en
delivsmedelför allagälla attmåste ärkravgnmdläggandeEtt som

medtillsammanslivsmedelslagstiftningensvenskaDensäkra äta.attär
hygieniskadenmedförtharförhållanden attallmänt gynnsamma

detexempeltydligtmycket hög. Ett ärlivsmedelpå vårastandarden är
Ävensalmonellabekämpning.gällervadresultatetgodaanmärkningsvärt
inomrestriktionerochreglerharmoniseringföri grunderjag är avenom

förreglernasvenskadenödvändigtjag det attEU äranser
måletböruppfattning attEnligt minbehålls.sjukdomsbekämpning vara
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minst standard införes i hela EU. finnsDet inte heller anledningsamma
ställa lägre krav på sundhet vid importatt från länder utanför EU.
Enligt GATT-avtalet får införa restriktioner livsmedelmotman som

kan befaras negativa hälso- eller miljöaspekter. Farhågomavara ur
måste härvidlag grundas på vetenskap och inte på tyckande. Detta gäller

för livsmedel framställsäven med hjälp bioteknik- ävensom av
genmodifiering. Det går därför inte hindra import oskadligaatt av
produkter de framställda med genteknik.även Det betyderär viattom
till Europa kommer få in produkter regelmässigt framställdaatt ärsom
med hjälp genteknik.av

Jag delar Rio-mötets och Agenda 2l:s uppfattning utnyttjadrättatt
gentekniken medel för bättre livsmedelsförsöijningär inte minstett ien

tredje världen. Enligt Agenda bör21 användningen genteknikt.o.m. av
inom jordbruket öka. finnsDet inte någon anledning ställa andra ochatt

säkerhetskrav på livsmedel producerasstörre med teknik jämförtsom ny
med de produceras med traditionella metoder. En sådan inställningom
riskerar fördröja förbättrad tillgång på livsmedel och riskerar också att
bidra till utamming känsliga miljöer.av

Regionalpolitik

I dag omfattas cirka hälften EU:s jordbruksarealav av
kompensationsstöd på grund förutsättningar för jordbmksdrift.sämreav
Det finns flera olika motiv till stödet. Bland motiveras detannat attav
behålla landskapsbilden och sociala skäl för förhindraattav en
utamming landsbygden.av

En konsekvens jordbrukspolitiken avregleras bliratt attav
produktionen kommer ske i områden där förutsättningarna goda.att är
För konsekvenserna detta min bedömning därföratt är attparera av
behovet regionalt stöd i kommerEU att stort.av vara

Det viktigt stödet utformas så det inte fårär konkurrens-att att
snedvridande effekter. centralt.bör därförDet utfomias Därmed bör det
i sin huvudsak finansieras Nationella särlösningar måstegemensamt.
undvikas. Jag ansluter mig i detta avsnitt till kommittémajoriteten.

Miljö

En bra miljö grundläggande förutsättning för rikt mänskligtär etten
liv. Vad gäller jordbruket dess miljöpåverkan betydande fleraär ur
aspekter. Livsmedelsproduktionen har tidens lopp kraftigt förändratöver
landskapet. finnsDet dock hos varje generation tendens betraktaatten
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det såOtvivelaktigtoptimala. attdet ärlandskapgårdagens som
medförbiologiskaochtekniskaekonomiska, attbetingelser,förändrade

sigiFörändringarnalandskapet.därmedochförändrasjordbruksdriñen
denpåöverlevaochfinnaskanlivdetförändringmedför somaven

delbaseradessekelskiftetförra storVidmarken. avbrukade en
imarkeroch andralövhagarbetesdrift ipålivsmedelsproduktionen som

fåttharlevde däroch florafaunaDenextensiva.kallasskulledag som
livsmedelsproduktiondagensförsämrade. Ikraftigtbetingelsersina

dagensunderstrykasförtjänas ävenattDetandraställeti arter.gynnas
felmiljövärden. Detviktiga ärmycketförstårjordbrukkonventionella

jordbruket.ekologiskadetframhållahärvidlag baraatt
fårbevarandeperspektivolyckligtmeningmin ettenligtDet är om

svårtdockDet attmarkanvändningen. ärdelalltför storstyra aven
vidförsiktighetvissförtalarDetförändringar. attvärderakortsiktigt en

miljö-iinslagviktigamiljöeräldrebevarande ärochförändringar av
politiken.

iområdentillanslutningmiljövärden ispeciellasinaland harVarje
landskaps-särskildaharSverigekulturlandskapet.det genomagrara

föreRedanområden.sådanaklassiñceratochinventeringar avgränsat
viaområdendessavårdförersättningbrukarnafickEU-inträdet av

harstödfonnerlandskapsvårdsavtal. Dessa nuNOLA-stöd eller genom
varitharmiljöinsatsermiljöstöd. DessasärskildaEU:sersatts av

ibevarandeinsatsergjordaförersättningskallochpositiva somses
kulturlandskapet.

punkterDemiljöpolitiken.påEU:stillmig somansluterJag syn
vill jagbetänkandetciterade ifinns upprepa.

miljöpåverkan.sinförskallsektorVarje ta ansvar0
icke-inflatorisk tillväxtoch tarhållbarfrämjaskall somUnionen en0

miljön.tillhänsyn
och förbättraskyddabevara,tillbidraskallmiljöpolitik attEU:s0

utnyttja varsamthälsa,människors naturresursemaskyddamiljön,
lösaförnivåinternationellpååtgärder attfrämjarationelltoch samt

miljöproblem.globalaochregionala

medföraskalljordbruksdriftenintesjälvklarhetmigför attDet är en
hargrundvattenoacceptabelt attDetomgivningen.föroreningar i är t.ex.

kvävegivor.alltförochbekämpningsmedel storaförorenats av
detomgivningentill ävenhänsynmåsteBrukningsmetoderna omta

dockproducenten. Jagförbesvärochkostnaderökademedför ansermer
iingreppskall tålagrunderovetenskapligapåproducentemainte att
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driften eller miljöavgiñer på produktionsmedel. Detta drabbar i
slutänden konsumenterna blir dyrare och iblandmat sämrevars av
kvalitet.

Majoritetens kretslopp samhälleligtsynsätt är mål. Dettaatt är ett
har betydande brister. Enligt min meningsynsätt användande ochär

utnyttjande kretslopp flera medel för minska resursåtgångett attav av
och for minska miljöbelastning inget mål i sig. Majoriteten tycksatt men
på motsvarande det mål i sig minskasätt äratt ett att transporterna.anse
Enligt min uppfattning detta felsyn. Transporter människor ochär en av

har varit i den välståndsölcning världen genomgått demotornvaror som
seklema. goda ochUtan väl fungerande skullesenaste tilltransporter

exempel frihandel meningslös. För klara förse världensatt attvara av
människor med livsmedel behöver enligt FAO världshandeln ökas inte-
minskas. rniljöstömingarDe förorsakar har gradvistransporternasom
minskat och kan med teknik minskas ytterligare. Jag fara istorny ser en

återgång till isolerade samhällen och inte beredd bidra tillär atten mera
sådan förändring.en
Vad gäller majoritetens förslag miljöreglema skall harmonierasatt

finner jag Frågandem bra. huruvida land skall genomföraettom
restriktioner för sina producenter inte entydigt positiv. Deäregna
producenter drabbas kommer i konkurrenssituationsämre änsom en
andra. Sverige dessutomI har miljön täckmantel föranvänts attsom
skattebelägga produktionsmedel miljökonsekvensema klarlagts.utan att

justI denna fråga behöver vidare övervägande I övrigt delar jaggöras.
majoriteten uppfattning vad gäller beslutsfattande och finansiering.
Kapitel 6:4 och 6:5

Djurhållning djurskyddsfrågoroch

Jag delar i huvudsak majoritetens uppfattning i dessa frågor. I
Sverige har på flera områden djurhållningsregler i övrigasträngare än
Europa. harDet emellertid visat sig mycket svårt få högreatt ettvara
pris för denna produktion. Jag därför EU i WTO-attanser
förhandlingarna skall verka för djurskyddsfrågoma påatt sätts upp
agendan med målsättning vissa minimikrav skall införas iattom
samtliga länder. Hårda krav bör ställas i frågadenna och EU bör även
kunna villkora nedtrappning tullar kravmed på bättre djurskydd ien av
samtliga länder och Världsdelar.
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synpunkterSammanfattande
CAP, ijordbrukspolitik,bör EU:smeningEnligt min gemensamma

mål:ha följandeochlivsmedelspolitikenomfattahandförsta
världs-konkurrenskrañig påskalllivsmedelsproduktionEU:s vara0

marknaden.
vidskallprisertill rimligalivsmedelutbudvarieratochEtt brett av0

forfogade.till konsumenternasståtillfällevarje

medkombineratavregleringskallnå dessaforMedlen att envara
understöd betalasprimårproduktionen. Dettatillkompensationsstöd en

ochWTO-förhandlingarnaberoendelängd blirövergångstid avvars
tredjeGränsskyddet/tullamavärldsmarknaden. gentemotpåutvecklingen

gradvisocksåland trappas ner.
möjligaskall iproduktionenpå störstaläggsRestriktioner som

miljö-gällerhela EU. Deti t.ex.utsträckning gemensammavara
djurhållningsbestämrnelser.ochrestriktioner

iocksåskallindividerochtill företagareStöd gemensammavara
förersättningochregionalpolitiskt stödgällerhela EU. Det t.ex.

enkla.måsteReglernamiljötjänster. vara
CAP.tobaksodling börtill utmönstrasStödet ur

centraltefterfattaskunnaskall barastödbeslutNationella om
godkätmande.

for deökade pålagorellerreglerskärptabeslutNationella egnaom
enskildegodkännande. Dencentralskall kunnaproducentema utantas

sådanaTasdärvidlag.kränksintejagförutsättermedborgarens rätt
riskerarproduktionendenmedvetandedock isker det attbeslut egnaom

minska.
CAPförkostnadernamedföraförslagmitt attkommerPå sikt att

budgetandel EUregionalstödetsstället kommerminskar. Idrastiskt sav
tillbidrarutvecklingbrameningminenligtöka. Detta enär somatt en

östutvidgning.efterminstintei EUlevnadsvillkorenförbättring enav -
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Särskilt sakkunniga Lars-Erik Hellbergyttrande ochav

Mikael Kullberg

KomiCAP-utredningenVi har deltagit sakkunniga i och delar isom
utredningens slutbetänkande. Som särskilt yttrande till utredningenstort

sysselsättningens betydelse denvill dock lyfta fram och betona i
framtida jordbrukspolitiken.

Sysselsättning

jordbruks-två huvudmål för den framtidaUtredningen anger
jordbrukspolitik skall syña tillpolitiken. EU:s attgemensamma

möjliggöra:
livsmedel till skäliga priser,brett och varierat utbud säkraett0 av

ettlångsiktigt hållbart jordbruk.0

mål. handlarhuvudmål ñnns sju sekundära .DessadessaUtöver
bemärkelse,någotdjurskyddsfrågor i vidframför miljö- ochallt somom

målen skall syfta tillsekundäraviktiga frågor. De attanser vara
livsmedel bedrivs på sådantdistributionproduktion, förädling och ettav

sätt att
och främjas,mångfalden bevarasbiologiskaden

kulturmiljöer bevaras,
odlingslandskap främjas,varieratett

minimeras,miljöbelastningen
ställda djurskyddskrav,sker med högtanimalieproduktionen

levande landsbygd främjas,regional balans och enen
främjas.jordbruk inom EUkonkurrenskrañigtinternationelltett

framtidai densysselsättningensekundärmålTill dessa attanser
punkt.särskild 8:ebehandlasjordbrukspolitiken bör och som enanges

tolka någotkanbalansenden regionalaEndast i punkten manom
skillnadenligt vår meningdocksysselsättningen i näringen. Det är enom

sysselsättningenfrämjabalans ochpå främja regional attatt mer
därför också de tvåpolitiken måstegenerellt. Den utövernya

främja sysselsättningen inomuppgifthuvudmålsättningarna ha attsom
också harlivsmedelsindustrinVihela livsmedelskedjan. att enanser

viktig roll för sysselsättningen.
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Även jordbrukspolitiken innebärreform den attgemensammaen av
betydande belopp frånöverföramånga år framöver kommerunder att

omfattar CAPtill jordbruket, i dagoch konsumenternaskattebetalarna
höga arbetslöshet råderMed denbudget.drygt hälften EU:s somav

på främjarmedel användasockså dessainom hela EU måste sättett som
sysselsättningen.

september i fjol:regeringsförklaring iuttryckte i sinStatsministern
uthålligSverige i balans,skall bidra tillLivsmedelsproduktionen ett en

sysselsättning.ökadtillväxt och
till densvenska hållningeni denVi att gemensammamanmenar

ambitionsnivå vad gäller syssel-kan ha lägrejordbrukspolitiken inte en
sättningen.

Regionalpolitiken

jordbruks-enbartutredningenolyckligtDet pratarär att om
regional-förädlingsindustrin ibortoch helt glömmerproduktionen

roll för sysselsättningensåspelar industrinpolitiken. NorrlandI stornog
långsiktigt få alltförädlingsindustri kommerjordbruket. Utan attsom

kan detframtidenjordbruk i glesbygden. Iklarasvårare ettatt genom
produkterfram förädlingocksåregionalpolitiska åtgärder växa avmer

jordbruksprodukterna.traditionellautanför de
istödja jordbruketförsvarbartkommer inteDet attatt vara

råvaruproducenterfungerabara kommerglesbygden att somom man
tillhänsynregionalpolitik måsteochförädling. bättreEn tautan egen ny
nåoch dettaoch förädlingråvaruproduktionkopplingen mellan genom

glesbygden.högre sysselsättning ien
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Särskilt sakkunniga Eva-Karinyttrande Hempelav

har deltagit sakkunnig i KomiCAPzs huvudkommitté.Jag som
Kommitténs sakkunniga och har dock givits möjlighetexperter att
deltaga vilket jag finner anmärkningsvärdvid alla möten, vara en

förelåg eñerordning. Mitt yttrande den kommitténstextavser som
slutmöte den juni12 1997.

KomiCAPzs slutbetänkande inte kan tillJag läggas grundattanser
för svenskt ställningstagande till framtida jordbrukspolitikEU:sett
CAP.

viktigaste grunden för mitt ställningstagande ligger i denDen att
föreslagna for CAP inte hänger denmålstrukturen alls medsamman
politik, de styrmedel, föreslås i korthet kaneller Inästa steg.som man

och krav för jordbruket och livsmedelssektomskisserade målsäga att
inte kan uppfyllas via politik går på grundfundamenten iut atten som
CAP awecklas.

således analys kring hurKomiCAPzs betänkande saknas heltI en
djurhållningen och denmålsättningarna och kraven rörande miljön,t.ex.

och avregleringgår ihop med kraven på frihandelregionala balansen
hur iövrigt. borde diskuterabetänkandet i Man ettmansom genomsyrar

ambitioner påvidmakthålla högaavregleringsscenario klarar att ovanav
priserna efterinternationell marknadnämnda områden. På sättsöppenen

erfarenheter visardjurhållningsregler. Svenskaandra kriterier attän t.ex.
merpris förEU-marknad fådet svårt påmycket öppen ut ettär att en

importalternativ till lägrehela produktionen. Finns detden svenska ett
Ökade insatsermarknadenpris kommer på helapriserna att pressas.

medel ikonsumentinformationkring märkning livsmedel och är ettav
KomiCAPzs alltså ådetta otillräckligt. talarsammanhang, dock enamen

sidan for marknadslösningar föreslår irenodlade ävennästa momentmen
regler förförbud skadliga produkter,statliga regler märkning, motom

tillåten på regional balans ställs imiljöbelastning, krav Detetc.
på jordbruket KomiCAP vill intepraktiken långtgående krav men

krav via CAP-systemet.tillerkänna jordbruket stöd för dessa Det ärett
verklighetsfrämmande det europeiskaenligt min mening att tro att

dessa förväntningarjordbruket kan utanmot ensvara upp
uppbackning.grundläggande samhällelig

CAPnuvarande målsättningarna inombetänkandet kritiseras deI
Målsättningarna förvissoobefogad.relativt hårt. Kritiken delvis ärär

någon allmänå andra sidan inteinte färskt datum, det finnsav men
Romtraktatet. Vidare bortses idiskussion inom ändra iEU att
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konsumentaspekterviktiga i dagensbetänkandet från det liggeratt
marknader, tryggad försörjningstabilamålformuleringar samtom

naturligtvis koppling mellanfinnslivsmedelspriser. Detskäliga även en
inkomster ochproducentemasCAPformuleringarna i dagens om

EU-marknaden.livsmedel påförsörjningtryggadskrivningama avom
ocksåmålformuleringardagenskonkret täcks iinteDet är, somsom

regionala aspekter.miljö- ochberörs i betänkandet,
för CAP relativtmålstmlcturenKomiCAP föreslagnaDen ärav

denkomplettering inödvändigtdockheltäckande. Det göraattär en
det andrajordbruket. balanseraFörövergripande målsättningen attom

måstelivsmedel till rimliga priserutbud säkramåletövergripande avom
följande: "EUssenligtjordbruket justerasskrivningen gemensammaom

ochekonomisktmöjliggörasyfta tilljordbrukspolitik ska att ett
uthålligt jordbruk "långsiktigtmiljömässigt

föreslagnabetänkandet således deniallvarligaste bristenDen är att
KomiCAPför CAP uppnås.målenleda tillpolitiken inte kommer attatt

marknadsordningargrimdläggandenuvarandeföreslår alltså att som
Gräns-produktionsbegränsningar bort.exportstöd ochintervention, tas

Nuvarande direktersätmings-övergångsperiod.behålls underskyddet en
övergångsperiod.underKomiCAP endastenligtbehövssystem en

ochstödproduktionsgren behöverbeslutasPolitiskt skall dessutom att en
beslutlivsmedelspolitiskasvenskaårslikhet med 1990inte. Ien annan

acceptabla formerunder socialtskall skeCAPföreslås reformenatt av
ochomställningutgå såstöd skalltidsbegränsade direktaoch attatt en

jordbrukssektom underlättas.omstrukturering av
CAPsåledes nuvarandepraktikenförordar iKomiCAPDet är att

Även betänkandetdet iintill.fullständigtned, inte nästmonteras ommen
framstårlandsbygdsområdetpå miljö- ochsatsningardiskuteras ökade

blirföreslagna inriktningendenkonsekvensernadet klartatt enavsom
KomiCAP talarlivsmedelsproduktionen inom EU.tillbakagång

jordbrukssektomomstruktureringomställning ochockså somavom en
flyttar fram positionerna. Ijordbruktolkas EU:sknappast kan attsom

förslagKomiCAP:skonsekvenseravsnittmycket kortfattatett avom
ochnötköttproduktion mjölk,förlönsamhetenkonstateras även att av

KomiCAP:sMin bedömningkommer minska inom EU.socker är attatt
minskning EU:stillförslag kommer leda sammantagenatt aven

jordbruketområden därgynnadelivsmedelsproduktion, i mindreäven
naturligtvisöverlevnad.för bygdens Detspelar central roll ären
analyseringåendeKomiCAP inteanmärkningsvärt presteratatt avmer

påsektoransvarslöst hanterakonsekvenser sitt förslag. Det är att enav
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vilket näringspolitisktkan fråga sig inomdetta och annatsätt man
till minskadpolitik lederskulleområde öppet acceptera somensom man

förKännetecknande de analyserminskad sysselsättning.produktion och
negativa iensidigt söker detbetänkandeti är tyvärrgörs att mansom
Avsnittetpå teoretiskaCAP de regel baserasoch att resonemang.som

och producenter utgårför bl konsumentereffekterhandlar t exasom om
hade varitPSE/CSE-berälcningar och inte,från svåranalyserade som mer

andelprisutveckling,faktiskrelevant och intressant, matens av
lönsatnhetsutvecklingprivatekonomin, etc.

konkurrens-vill hasjälvklartbordeVad är, enom manvarasom
europeiska jordbruket inte kandetlivsmedelssektor inom EU,krañig att

världsmarknaden ochpåkonkurrenternai taktavregleras attänannan
jordbruk i EUförutsättningarna förde naturligadärtill beaktar attman

AustralienUSA,ledande exportlånderjämfört medarmorlundaär som
jordbruketeuropeiskakommer detdettaoch Zeeland. UtanNya synsätt

marknaden.internationellamarknadsandelar på denofelbart att tappa
naivt.Att något dessvärreärannattro

höjasvärldsmarknadsprisema kommerskrivsbetänkandetI attatt
KomiCAP räknar med EU:sinnebärCAP avregleras. Detta attattnär

minska. KomiCAPinternationella handeln kommervolymer i den troratt
förutsättningarerhåller bättresådant lägeu-länder ividare vissa ettatt

vissa fall,kan iförsörjning. Dettaöka sin stämmaatt men somegen
världsmarknaden,påkonkurrenterbli EU:seffektenregel torde att

frivilligtEUdet marknadsutryrmnetacksamtnämnda övertar somovan,
ensidigviafaktiskt ifrågasätta EUkan vidareskulle lämna. Man enom

tillreellt bidragproduktion följdminskadavreglering med ettgersom
antaldetoch särskiltlivsmedelsförsörjningenden globala stora

sigkanmänniskor idag inte ätasom
utgångspunktmedreformeras successivtCAPmitt börEnligt synsätt

internationella,tillanpassningstegvisreform innebäri års1992 ensom
internationellaenlighet medoch iförhållandenmarknadsmässiga

vikt vidgenerellt minskadinnebärGATT/WT O. Dettahandelsavtal
måni dendirekta ersättningarkompensation viamarknadsprisstöd och
ochProduktionsbegränsningarprisnivån höjs.internationelladen

såmarknadsutvecklingenenlighet medikvotsystem bör att enanpassas
regionalaMiljöersättningar ochmöjliggörs.ökad europeisk produktion

CAP-systemet.kompletteraersättningar bör idagsom
dokumentetHalmstad 1996iriksförbundsstämmaVid LRFs antogs
"Vision föravsnittomfattarPositionema"LRFs EU-positioner. ett om

jordbrukspolitiken.Vägval ilantbruket och benämntett annat
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I visionen för lantbruket i sammandrag utgångspunktenär att
europeiska och svenska bönder har förmåga på likvärdigaatt,en
konkurrensvillkor, hävda sig och sin näring internationellt. alltI friareen

kommerhandel lyhördheten för konsumenternas krav avgörandeatt vara
för framgång. Framtidsvisionen bygger på grundvalama föratt
samarbetet i blir beståendeEU utvidgning unionen ochäven när en av
därav motiverade reformer genomförs. Vidare konstateras lantbruk äratt
modemäring i alla länder och det för det basala allaatt mestsvarar av
behov, dvs. maten.

det gällerNär lantbrukets framtida uppgifter kan dessa
sammanfattas enligt följande:

Produktion vad marknaden efterfrågar där livsmedelsproduktionen0 av
basen kompletterad med energi- och industriråvaror, turism ochutgör

kollektiva nyttigheter.
Ett levande lantbruk i hela Sverige under goda ekonomiska villkor föro
bonden.
En resurssnål och miljömedveten produktion med god djuromsorgo ger
produkter med hög kvalitet.
Lantbrukets nyckelroll i kretsloppet tillvaratas.o

Som del på framtida ingårEuropa LRFett attatten av synen anser
utvidgning EU till omfatta de central- och östeuropeiskaatten av

länderna både önskvärd föroch nödvändig stabilitet i Europa.är
Vad synpunkter på framtidaEUzs jordbrukspolitik i EU-sägsavser

positionema bl.a. politiken fortsatt skall ochävenatt vara gemensam
finansieras medlemsländerna LRF siggemensamt. motsätterav en
renationalisering jordbrukspolitiken och därmed ökad gradävenav av
nationell medfinansiering. Förbundet de jordbrukspolitiskaattanser
målsättningarna bör och aspekter konkurrenskraft,över attses som
miljö, uthållighet och regional utveckling i de nuvarande målen.vägs
Vad jordbrukspolitiska styrmedel i EU-positionemasägs attavser
priserna på jordbruksområdet ökadi grad bör marknadensstyras av
krav. Så länge renodlade marknadsvilllcor godtagbara ekonomiskager
förutsättningar behövs dock kombination prisstöd och direktstöd,en av
där betydelsen prisstöd minskar.successivtav

De generella CAP-stödens samband med sänkta priser gör en
koppling till produktionen naturlig och nödvändig. Framtida
förändringar direktstöden bör fokusera på förenkling och konkurrens-av
neutralitet. LRF regionala stöd skall möjliggöra aktivtatt ettanser
jordbruk och landsbygdsföretagande i hela landet. Miljöstöd bör
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resurshushållandeochkvalitetsinriktatfrämjaanvändas för ettatt
på miljö-skatter/avgiñerochsärbestämmelserNationellajordbruk.

olika länder.mellanutjämnasområdet måste
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Kommittédirektiv

Reforrnering EU:s Dir.av gemensamma
jordbrukspolitik 1995: 109

Beslut vid regeringssammanträde den juli27 1995

Sammanfattning uppdragetav

tillsätts med uppgiftparlamentarisk kommitté frånEn svenskatt
samlat förslag till reformerutgångspunkt utarbeta EU:sett av

jordbrukspolitik ochCAP strategi förengemensamma
reformerna genomförande.

skallSyftet med reformerna marknadsorientera,attvara
miljöanpassaavreglera och CAP.

analysFörslagen skall baseras mål och medel i denen av
jordbrukspolitiken dag och i framtiden,igemensamma

kostnader for politiken, åtaganden i Världshandelsorganisationen
och stödbehovet inom jordbruket. Kommittén skall ocksåWTO

föreslå alternativa handlingsvägar för reformernas genom-
förande.

Bakgrund

Kritik har riktats jordbrukspolitikEU:smot gemensamma
särskilt från utanförstående länder internt iävenmen
medlemskretsen. Sverige hör till de medlemsländer klarastsom
uttalat önskemål ökad marknadsorientering, avreglering ochom
miljöanpassning CAP.av

Den analys effekterna den tidigare svenska jordbruks-av av
politiken ledde till reform1990 års och avreglering, vilkensom
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tillpolitisk enighet, liknade den lågbeslöts under stor som
reformgrund för 1992 års CAP.av

föresvenska politiken 1990 alltför dyr och denDen var gav
förmåluppfyllelse. Kostnaderna överskottsproduktionendålig

kapitaliseradesdet generella stödet iökade. delenStörre av
vilket höjde kostnadsnivån i denhöjda fastighetspriser, mån det

jordbrukmellanleden. Mindre iinte absorberades utsattaav
ytterligaresig inte stöd.regioner klarade Annanutan

hämmades höga alternativkostnaderstöd,produktion, utan av
livsmedels-inriktades jordbruketseftersom stödet mot

drabbadeskonsumentgruppernaproduktion. Särskilt de svagare
ilivsmedelspriser. intensiteteninflationsdrivandehögaav

följd.miljöverkanmed negativjordbruket ökade som
reform liknadeSverigeslåg bakomanalysenTrots att som

denreformen CAP år 1992grund förden låg till av varsom
likheterbetydligt långtgående. Storasvenska reformen mer

ochjordbrukspolitiknuvarandemellan EU:sfinns fortfarande
dockpolitik kanreform.före 1990 års EU:sSveriges politik

dedettakomplicerad. första hand berorIsägas änvara mer
såväl prisersyftar till regleramarknadsregleringar att somsom

utbudskvantiteter.
kritikenväxande CAPbara dendock inteDet motär som

reform. Vid EU:sgenomgripandemotiverar meren
utvidgning1996 kommerregeringskonferens år moten

Östeuropa utvidgningsådanMeddiskuteras.Central- och att en
Uruguayrundansställas CAP.kravocksåkommer attnya

iställaskommerytterligare kravåtaganden de attsamt som
reform år 2000förhandling fortsattmed densamband somom

reformering,ytterligare krav påocksåbeslutats, innebärredan
CAP-reform,årsfortsättningen på 1992liksom vars

Även vidbesluten FN:savslutas i år.genomförandefas
innebär1992utveckling UNCED årmiljö ochkonferens om

förändringar CAP.krav på av
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Uppdraget

Analys den nuvarande politikenav
Kommittén skall först analys den hittills fördagöra en av
jordbrukspolitiken inom AnalysenEU. skall omfatta vilkaäven
konsekvenser utvidgning Central- och skullemot Östeuropaen
få för CAP.

jordbrukspolitikEU:s har präglats producentperspektivet iav
betydligt högre grad Sveriges jordbrukspolitik.än
Konsumenternas och skattebetalarnas intressen har i EU

Äntraditionellt fått vika. i dag gäller det i de flesta EU-att
länder inte finns någon stark opinion höga priser ellermot mot

hälften samlade budget tillEU:s går jordbruksstöd.överatt av
och ökandeDen byråkratin, inte minst följdtunga som en av

CAP-reformen, och det alltmer utbredda fusket med EU:s
bidrag har i stället hamnat i fokus. faktorerDessa ärsenare
självklart viktiga för svenskt vidkommande måste ocksåmen
såväl det makroekonomiska perspektivet, konsumenternassom
och skattebetalarnas intressen, framhävas i analysen denav
förda politiken.

Kommittén analyseraskall den centrala frågan hur
jordbrukspolitiken påverkar effektivitet, struktur och inkomster
i produktionen. förutgångspunkt analysenEn utvärderingen

CAP-reform.1992 årsav
och påtänkta nytillkommandeEU medlemmar gjorthar

åtaganden i Uruguayrundan. omfattar bl.a.Dessa neddragningar
intemstöd, gränsskydd och exportsubventioner. Kommitténav

skall analysera hur alternativa antaganden produktions- ochom
konsumtionsutvecklingen påverkar möjligheterna medatt nu-
varande politik klara åtagandena. sådanEn analys kan även ge
anvisning inriktning alternativ politik uppfyllerom av en som
åtagandena. konsekvensEn Uruguayrundan frihandels-är attav
avtal/zoner hädanefter omfattamåste jordbruk vilket ocksåäven

Ävenskall beaktas. bortsett från formella åtaganden i WTO
finns latent tryck från länder utanför grundEU på CAP:sett av
snedvridande effekter handeln.på förväntasDessa öka vid ut-
vidgningar med de aktuella kandidatländema.
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Förslag till reformer
förslag till reformersamlat EU:sKommittén skall lämna ett av

skall därvid preciseraKommitténjordbrukspolitik.gemensamma
föreslåför ochgäller målen CAPståndpunkt detsvensk nären

dessa mål.medel för nåatt
skall åtföljastill reformerKommitténs förslag av en

konsekvensanalys.samhällsekonomisk
den nuvarandeanalysenbakgrundKommittén skall mot avav

reformer syftar tillföreslåjordbrukspolitiken somgemensamma
avreglera politiken.ochmarknadsorienteraatt

jordbrukets miljö-riktasuppmärksamhetAlltmer
uthålligbedrivamöjligheternaochkonsekvenser att en

ökarjordbruket produktanknutettillstödetproduktion. Om är
användningend.v.s.jordbruket,intensiteten i av

ochläckageriskervilket medförgödselbekämpningsmedel och
omvandlingJordbruketsmiljöeffekter.negativaandra av

biologiskahot deninnebärodlingslandskapet motett
Å traditionellaneddragningkansidanmångfalden. andra av

jordbruksverksamhetinnebärastödformer att ansessom
Kommitténupphöra.miljösynpunkt riskerarönskvärd från att

bör reformeras förpolitiknuvarandeskall analysera hur att upp-
nås.miljömål skall kunnaställda

betydelse iframhållitsregional balans harförJordbrukets
traditionellaproduceraMöjligheternaolika sammanhang. att
begränsadesannoliktdockjordbruksprodukter kommer att vara

marknadsregleringargrundpåantingeni framtiden,.även av
led denviktigt iproduktionen.i Ettbristande lönsamheteller

förstärkning dedärförCAPreformeringenfortsatta är avenav
förjordbrukspolitikenförinom avsättssomresurser ramen
föråtgärder stödsådanaExempellandsbygdsutveckling. är

tradi-densysselsättningstillfállen tillkompletterandefinnaatt
hurskall analyseraKommitténjordbruksdriften.tionella

optimaltför påreformeras sättnuvarande politik bör ettatt mer
mål.nå dessa

påverkasoch globaltSverige,i EULivsmedelsförsörjningen
skall belysas.länder.olika Dettajordbrukspolitiken iav
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Påverkan utvecklingsländernas livsmedelsproduktion bör
särskiltdärvid uppmärksammas. dettaI sammanhang bör såväl

möjligheterna för naturliga och andra begränsningar tillsom
livsmedelsproduktion dessai länder analyseras.

områdeEtt har lyfts fram inte minst Sverige undersom av
år hur kvalitets- och etikaspektemaär tillgodoses isenare

jordbrukspolitiken. Exempel dettapå debattenär om
brukningsmetoder, djurhälsa och matkvalitet. Bakom detta
ligger allt starkare konsumentengagemang. På producent-ett
sidan liknadeverkar krafter. för dessaIntresset frågor förefaller
öka i unionens olika medlemsländer. Effekterna härav måste
påverka politikens utformning och skall ingå i utredningens
analys.
Den ökande relativa betydelsen för de vidareförädlade

produkterna i förhållande till de oförädlade råvarorna skall
belysas och dess konsekvenser för utformningen denav

politiken skall ingå i analysen.gemensamma

Kostnader
De kostnadsmässiga konsekvenserna CAP skall analyserasav
särskilt. Analysen skall omfatta konsekvensernaäven av en
utvidgning till kandidatländerna. samhällsekonomisktEtt reso-

nödvändigt där inte bara de omedelbara budgetkost-ärnemang
naderna kvantiñeras. Analysen skall innehålla de
makroekonomiska konsekvenserna, och då särskilt de följersom

felaktig resursfördelning och höga konsumentpriser,av en men
också andra konsekvenser såsom miljöekonomiska. Analysen
skall konsekvenserna i nuvarande medlemsländeravse men
givetvis också, och kanske påtagligt, i kandidatländemaän mer
med knappa viktigaoch vägval vid övergångengöraattresurser
till marknadsekonomi.

I sammanhanget bör ändamålsenligheten i nuvarandeäven
konkurrenslagstiftning på området och särskilt ettur
konsumentperspektiv, analyseras.

Kommittén bör också lämna förslag fördelningom av
fmansieringsansvar mellan EU:s budget och degemensamma
nationella budgetarna där utgångspunkten bör minskaattvara
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kostnaderna för den budgeten. Effekterna pågemensamma
Sverige skall särskiltjordbruket i belysas.

till jordbruketKompensation
Effekterna jordbruket refonnerad politik centralpå ärav en en

överväganden eventuella stöd tillutgångspunkt för om
jordbruket kompensation för inkomstbortfall till följd avsom
föreslagna reformer. Jordbrukets centrala roll bör påattvara

efterfrågade.marknadsmässiga villkor producera ärvaror som
negativautformas så effekter så långtStödfonnema skall att

Andra och tjänster efterfrågasmöjligt kan undvikas. varor som
jordbruket bevarandekollektivt och produceras äravsom av en

kulturlandskap, biologisk mångfald.levande landsbygd, För
bör jordbruketsådana kollektiva nyttigheter med direktaersättas

kostnadshöjningar och/eller inkomstbortfall.bidrag och bara för
Även konkurrensneutralitet således gälla.här bör

avseende behov former forFörslag skall samtavges
Tidsramen för kompensation, behovs-eventuell kompensation.

avseende produktion, struktur,anpassning liksom effekter
skallkonkurrensneutralitet analyseras.kapitalisering, m.m.

Genomförande reformerav
reformema skall genomföras.föreslå hurKommittén skall även

till utvidgning ochöverväganden med hänsyn EU:sStrategiska
liksomståndpunkter skall redovisas,andra medlemsländers

sådana övervägandenExempel påalternativa handlingsvägar. är
framtidens skall fastställas,övergripande principer för CAP.om

för reformarbetet, för- och nackdelarskall uppställasdelmålom
i olika taktreformera olika sektorermed etc.att

tidsplanför arbeteRamar samt

arbete bl.a. del ochunderlag för sittKommittén skall ta avsom
framkommit i olika utredningar på området,vadbeakta som

möjlig reform jordbrukspolitiken.däribland Enrapporten av
den juniredovisades för regeringen 28 1995.Uppdraget

redovisaregeringens direktivKommittén skall beakta attom
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regional politiska konsekvenser dir.1992:50 och attom
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:194. I
analysarbetet och vid konsekvensbedömningar nuvarandeav
CAP och förslag till Förändringar skall regeringsbeslut denav
1 september 1994 ordning för systematisk genomgång iom en
regeringskansliet Företagsregler följas i tillämpliga delar.av

Uppdraget skall slutföras till den juni30 1997.

Jordbruksdepartementet
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