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Side 1 

1 Innledning 

Dette notatet går mye i samme spor som det tidligere LD-notatet 01-1995 "CAP mot år 2000 

- en deregulering av markedet?" Den store forskjellen er at det har gått halvannet år siden den 

gang, og de tegn som en da kunne ane konturene av, har nå fått et betydelig mer substansielt 

preg. I 1995 var det stort sett de akademiske.miljøene som argumenterte for videre reformer 

av CAP uten at dette fant særlig gjenklang i de politiske miljøene. Fremdeles er det de 

akademiske miljøene som vil gå lengst i å reformere CAP mot mindre byråkrati og mer 

marked, men også de politiske myndighetene er med et godt stykke på veien. Dette notatet tar 

sikte på å oppdatere om hvor langt prosessen er kommet for videre reformer av CAP i årene 

fremover ut fra hva som debatteres i de politiske miljøene. Derfor er også dette notatet basert 

på hva som ble sagt på konferansen, "CAP Reform 1996 - 2000 and beyond'', hvor innlederne 

stort sett besto av politiske aktører og politiske analysemakere. Selv om det altså er mye av de 

samme momentene som blir nevnt i dette notatet og i det forrige, som stort sett bygget på 

såkalte ekspertvurderinger og forfatterens egne vurderinger av hvor politisk gjennomførbare 

de foreslåtte endringene var, er det en betydelig forskjell i hvilke personer/grupperinger som 

hevder reformbehovet, og det hevdes med et helt annet konkretiseringsnivå. 

I ganske nær fremtid kan vi også vente første trinn av en to trinns prosess for 

Europakommisjonens arbeid med å endre den felles landbrukspolitikken gjennom 

Unionsrådet. Det vil gi seg utslag i et drøftingsdokument hvor hovedlinjene for videre 

reformer er trukket opp, et såkalt "green paper''. Hensiktene med dette er å få frem og 

bearbeide den potensielle motstanden mot de påtenkte endringene. Først etter at det initielle 

dokumentet er lagt frem, motstanden bearbeidet og tilhengerne stimulert, vil de konkrete 

forslagene til endringer bli ført frem for Europarådets avgjørelser som andre og avsluttende 

trinn i prosessen (B. Gardner1, 1996). 

Behovet for å holde seg oppdatert med utviklingen i EUs felles landbrukspolitikk, CAP, selv 

om vi nå ikke skal bli medlemmer i overskuelig fremtid, begrunnes ut fra at trendene i norsk 

landbrukspolitikk av mange grunner ikke kan avvike for mye fra trendene i andre lands 

landbrukspolitikk. For vår del spiller da EU en sentral rolle som referansepunkt, og den 

betydningen ble ikke mindre gjennom at Finland, Sverige og Østerrike ble EU-medlemmer 

fra 1. januar 1995. Ellers vil jeg også vise til LD-notatet 01-1995, hvor dette kommenteres 

noe mer. 

1 Brian Gardner er styremedlem i EPA Associates SPRL, et Brilssel basert selskap spesialisert på tolkning og 
analyser av europeisk landbrukspolitikk og politiske utviklinger. 
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2 CAP og fremtidige utfordringer 

CAP består ikke av et konsistent sett av tiltak og mål rettet mot en klar og entydig overordnet 

målsetting. Dagens CAP, som er et resultat av mer enn 30 års utvikling av kompromisser 

mellom ulike interesser og medlemsland, er mer preget av svært sprikende tiltak og mål som 

tildels står i motsetning til hverandre. Det er imidlertid to ,konkrete forhold .som preger dagens 

reformarbeid i Europakommisjonens avdeling for landbruk (DG VI), og det er (J. 

Bensted-Smith2, 1996): 

a) CAP har til nå i for stor grad vært basert på støtte gjennom produktpriser, noe som har 
gitt store overproduksjonsproblemer. 

b) For lite vekt har blitt lagt på se CAP som en del av den omkringliggende økonomien, 
altså at det ikke har vært satset på mer generell distriktsutvikling som en integrert del av 
CAP. 

Ellers vurderer Europakommisjonen 1992-refmmen av CAP som vellykket, men at den ikke 

gikk langt nok slik at prosessen må fortsette. Europakommisjonen ser det også slik at det blir 

et stadig sterkere eksternt press på å reformere dagens CAP, men disse bare forsterker det 

internt genererte behovet for fortsatte reformer. Hvilke forhold er det da det pekes på? 

2.1 Press for CAP utvikling 

Det er ubalanse i EU markedet for jordbruksprodukter. Pr. i dag produseres det mye mer enn 

hva som etterspørres i hjemmemarkedet, og resultatet er at overskuddet må selges på 

verdensmarkedet, lagres eller destrueres. Lagring og destruering er forbundet med store 

budsjettkostnader og derfor lite ønskelig. Når det gjelder salg på verdensmarkedet møter også 

EU problemer fordi prisnivået i EU, i alle fall frem til i dag, har ligget tildels betydelig over 

verdensmarkedspris. For å få omsatt EU produkter på verdensmarkedet har disse derfor 

måttet subsidieres. Ett av resultatene fra Uruguay-runden i GATT var imidlertid at det ble 

innført reduksjoner både på verdi og volum av subsidiert eksport til verdensmarkedet3• For 

EU sin del er det den pålagte 21 prosents reduksjonen av mengden subsidiert eksport over 

implementeringsperioden som er vanskeligst å oppfylle. Dette generer et behov for lavere 

priser i EU slik at produksjonen eventuelt reduseres og minkende differanse, hvis noen, 

mellom EU priser og verdensmarkedspriser reduserer behovet for eksportsubsidier. 

EU budsjettet kan bli en effektiv skranke for utviklingen av CAP fremover. Om den absolutte 

støn-elsen til både hele EU budsjettet og jordbruksbudsjettet skulle øke over de kommende år, 

er dette avhengig av både nivået for den økonomiske veksten og politisk enighet om hvor stor 

andel som maksimalt skal brukes på jordbruket. Det totale årlige budsjettet er i dag begrenset 

2John Bensted-Smith er rådgiver i landbrukskommisjonær Franz Fischlers kabinett. 
3Se f.eks LU-notat 4/1994 "GATT-reform av nasjonal landbrukspolitikk". 
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oppad til 1,22 prosent av total brutto nasjonalprodukt (BNP) i EU, men rammen skal økes til 

1,27 prosent i 1999 som følge av Edinburgh-avtalen av 1992. Andelen som allokeres til 

jordbruk er derimot ment å skulle reduseres. I henhold til Europarådets avgjørelse av 1988 

skal jordbruks- budsjettet bare kunne øke med 74 prosent av økningen i totalbudsjettet. Selv 

om denne rammen i seg selv ikke er begrensende, ser en at finansministrene i 1997-budsjettet 

kutter ytterligere, altså at budsjettet ikke utnytter den maksimale rammen (guideline), fordi en 

prøver å møte kriteriene for den økonomiske og monetære union (ØMU). 

Forpliktelsene i GATT/WTO gjør som nevnt tidligere at EU må balansere markedet for 

jordbruksvarer bedre enn hva som er tilfelle i dag. Uruguay-rundens avtaleløsning av 1994 

setter viktige begrensninger på nivået for innenlandske subsidier, beskyttelse mot importerte 

produkter og nivået på subsidie1t eksport. Hvor alvorlig disse begrensningene for CAP 

oppfattes er avhengig av ståsted innefor EU. Generelt har vi at de land som ønsker større 

reformer i CAP i utgangspunktet, for eksempel Storbritannia, spiller på at det må til store 

endringer i CAP for å sikre seg GATT/WTO konformitet, mens de som ikke ønsker større 

endringer i utgangspunktet, for eksempel Tyskland, mener at GATT/WTO løsningen ikke er 

en aktiv skranke for CAP. Det blir lagt mer vekt på forskjeller i ulike lands ståsted innen 

rammene av CAP i et senere kapittel. Imidlertid er det slik at nå sies det selv i 

Europakommisjonen at dagens CAP er vanskelig å videreføre innen rammene av GATT 

avtalen. 

Videre har vi at det begynner en ny WTO runde i 1999, og allerede nå ligger det sterke 

føringer for i hvilken retning den vil gå. I april 1996 vedtok nemlig USA en ny lovgivning 

som endrer på hvordan inntektsstøtten og markedsordningene blir gjennomført for de 

viktigste planteproduksjonene. Det viktigste med denne endringen er at de tidligere 

mellomleggsbetalingene blir erstattet av en ordning som er helt produksjonsuavhengig. Noe 

som gjør at bruken av produksjonsbegrensninger i form av brakklegging også faller bort. Som 

en følge av dette vil USAs interesser for neste GATT-runde mer sammenfalle med CAIRNS 

gruppen, enn hva som var tilfelle i forrige runde hvor USA og EU hadde et 

interessefellesskap. For eksempel er CAPs GATT-konformitet for bruk av 

kompensasjonsutbetalinger begrunnet i etableringen av blå støtteordninger, noe som nå USA 

vil nedprioritere eller fjerne. I det hele tatt uttrykkes det at USA og EU har sterke interesser i 

hverandres landbrukspolitikk og at det fra amerikansk hold er ønskelig med en CAP som er 

markedsoriente1t, WTO konsistent, gjennomsiktig og virker til å åpne snarere ennå lukke 

markeder (G. Pope4, 1996). 

Utvidelsen av EU østover med kandidatene: den Tsjekkiske Republikk, Ungarn, Polen, 

Slovakia, Bulgaria og Romania vil føre til store endringer også for jordbrukssektoren i EU. 

Som følge av et større produksjonspotensiale enn markedspotensiale vil en slik utvidelse føre 

til ytterligere markedsubalanse i EU og der igjennom ytterligere press på budsjettet og på 

4George J. Pope er sjefsrådgiver for jordbruksspørsmål i USAs delegasjon til EU. 

Kortnotat nr. 5 1996 "CAP Reform 1996 - 2000 og Videre" 



Side 4 

forpliktelsene i GA TT sammenheng. Det antas at en slik utvidelse vil skape problemer for EU 

forpliktelsene i GA TT for alle fire hovedområdene: Tollsatser, eksportsubsidier, nivået på 

nasjonal støtte og markedsadgangen for importerte produkter. 

I sin strategirapport for utvidelsen østover konkluderer Europakommisjonen med at 

utvidelsen vil medføre ekstra kostnader i EU-budsjettet på mellom 81 milliarder og 122 

milliarder kroner årlig. Dette er ut fra en sammenligning med et kostnadsoverslag for CAP i 

år 2000 for EU-15 på 342 milliarder kroner. Andre analysemakere, herunder det amerikanske 

landbruksdepartementet, har i ulike prosjekter estimert de årlige ekstra budsjettkostnadene til 

mellom 33 milliarder og 350 milliarder kroner avhengig av hvilke forutsetninger som var lagt 

til grunn. 

En faktor som er underliggende og tildels overstyrer/forsterker alle andre momenter som 

presser på utviklingen av CAP, er prisutviklingen på verdensmarkedet. Som stor eksportør til 

verdensmarkedet er EU avhengig av prisutviklingen her i særlig stor grad. Dersom prisene på 

verdensmarkedet holder seg høye i tiden fremover demper dette reformbehovet for CAP, 

mens synkende priser gjør dagens CAP ugjennomførbar sett ut fra de nye utfordringene 

skissert ovenfor. 

2.2 ØMU og betydningen for CAP 

Et moment som ikke blir vektlagt i særlig grad i dette notatet er hvilken betydning 

etableringen av den økonomiske og monetære union (ØMU) 1. januar 1999 har for CAP og 

spesielt det agromonetære systemet5• Ettersom ikke alle medlemsland kommer til å delta i 

ØMU fra første dag, hvis i det hele, må betenkninger omkring dette temaet deles inn i to 

grupperinger. Det er de som er med (Inn-gruppen) og de som ikke er med (Ut-gruppen). Som 

sannsynlige deltakere fra første dag regnes Tyskland, Frankrike og Benelux landene, mens 

også Sverige og Italia er mulige deltakere fra begynnelsen. J. Gazagnes6 konkluderer på 

følgende måte: 

Etter en overgangsperiode hvor en kan vente noen problemer med både markedspriser og 

-mengder når medlemslandene i Inn-gruppen går vekk fra det agromonetære systemet, vil 

etableringen av ØMU være et gode sett fra et landbrukssynspunkt. Dette gjelder virkningene 

både for bønder, næringsmiddelindustri, handel og budsjettet. Disse gode effektene vil bare 

forsterke seg ettersom stadig flere medlemsland kommer med i Inn-gruppen. Ikke bare vil det 

berøre bønder i stadig flere medlemsland, men også på et generelt nivå vil det virke for 

monetær stabilitet over et bredere handelsområde og på den måten redusere fluktasjoner og 

kostnader i EU budsjettet som helhet. 

5For mer om det agromonetære systemet i EU se f.eks LU-notat nr. 10-1993 "Efs Agromonetære System". 
6Jean-Mark Gazagnes er leder for DG Vis Agromonetære seksjon. 
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For landene i Ut-gruppen eller ved handel mellom land fra Inn- og Ut-gruppen vil situasjonen 

være tilnærmet uforandret. Det vil si et fortsatt behov for et agromonetært system. 

Etableringen av ØMU vil altså ikke forsterke reformbehovet for CAP, snarere vil 

innsparinger og forenklinger gjøre dagens CAP mer gjennomførbar. 

2.3 Mulige endringer i CAP 

Som tidligere nevnt er dagens tenkning omkring videre reformer av CAP preget av at man 

skal ta mer hensyn til distriktsutvikling ved utformingen mål og virkemidler. 

Europakommisjonen vil derfor forsøke å gjøre endringer i jordbrukspolitikken slik at en får 

integrerte målsettinger for sosiale, strukturelle og regionale tiltak hvor i også miljømessige 

tiltak kommer med. Når det gjelder den direkte påvirkningen for de ulike produksjonene kan 

reformarbeidet deles inn i to hovedkategorier: 

a) Det kommende reformarbeidet vil bli utvidet til produksjoner som ikke ble berørt av 
1992-reformen. 

b) Videre reformer i sektorer som også var med i 1992-reformen. 

Når det gjelder produksjoner som ikke var med i 1992-reformen kan en vente følgende 

endringer (G. Brooks7, 1996): 

• Frukt og grønnsaker: Det er nettopp blitt enighet om at intervensjonsprisen for 
disse produktene skal reduseres med mellom 15 og 30 prosent avhengig av de 
ulike produksjonene. Videre skal også mengden som kjøpes ved intervensjon 
reduseres. Kostnadene ved intervensjonen skal fordeles mellom EU og 
produsentgruppene som ønsker at varene skal trekkes ut av markedet. Soni. 
kompensasjon er produsentorganisasjonene lovet mer midler til forskning, 
utvikling og markedsføring. 

• Vin: Ikke funnet noen politisk løsning, men store overproduksjonsproblemer må 
løses. Forslag til endringer går ut på reduse1ie intervensjonskjøp og innføring av 
produksjonskvoter på et nivå som ligger 18 prosent under dagens produksjon. 

• Sukker: Her er det en særdeles sterk kontakt mellom primærprodusentene og 
foredlingsindustrien slik at motstanden er stor mot endringer i politikken. For 
sukker forventes det bare mindre prisfall og kvotebegrensninger. 

• Melk: Meningene om fremtidsutviklingen for sektoren er delt mellom de som 
ser reduksjoner i melkekvotene som nødvendig for å overholde 

7Graham Brookser administrerende direktør og styremedlem i CEAS Consultants (Wye) Ltd, som er et 
selskap spesialisert på analyser av jordbrukspolitikk og -markeder. 
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GATT-forpliktelsene, og de som ser produksjonskvoter som en hindring for å 
utvikle en konkurransedyktig EU industri. Disse hevder også at kvotesystemet 
representerer et alvorlig hinder for utvidelse østover. Hvis derimot 
kvotesystemet blir opprettholdt kan det forventes at de gjøres omsettelige innen 
landgrenser, noe de allerede er i større og mindre grad i flere EU-land, med 
begrensede muligheter for også grenseoverskridende kvotehandler. 
Prisreduksjoner i størrelsesorden 30 prosent med en kompenserende 
produksjonsnøytral overgangsstøtte vil da også komme. Blir kvotesystemet tatt 
b011 må prisene ned på verdensmarkedsnivå. 

Når det gjelder videre reformer i allerede "reforme1te" sektorer så vil disse komme som 

minimumsløsninger for å unngå problemer med GATT-forpliktelsene samt kostnadene og 

vanskelighetene med å overføre CAP til de potensielle medlemslandene i øst- og 

sentral-Europa. I denne sammenhengen er de kompenserende utbetalingene som ble innført i 

CAP reformen av 1992 en varm potet. Europakommisjonen argumenterer nå med at disse 

ikke vil være tilgjengelige for de nye medlemslandene, men dette synet deles ikke av de 

potensielle medlemmene og heller ikke alle av de nåværende medlemslandene. Problemet vil 

imidlertid sannsynligvis være løst før en utvidelse finner sted (et sted rundt år 2005) gjennom 

at grunnlaget for eventuelle direkte utbetalinger er endret. 

Ut fra hva som er kommet frem tidligere i dokumentet, kan man anta at fremtidige direkte 

utbetalinger vil bli frikoblet fra produksjonen men isteden knyttet til andre målsettinger. 

Sannsynligvis vil direkte utbetalinger bli gjennomført innen rammene av ulike programmer 

for å oppnå sosiale, miljømessige og distriksutviklingsmessige målsettinger. Noe som betyr 

nedgang i tradisjonelle CAP-utgifter men mer utgifter gjennom EUs struktur- og utviklings 

fond. 

Videre vil også sannsynligvis brakkleggingsordningen bli avsluttet. Dette er nødvendiggjort 

av den nye produksjonsekspansive politikken som er vedtatt i USA. Det er vanskelig å tenke 

seg at EU vil holde 6 millioner hektar ute av drift med store budsjettkostnader, mens USA 

øker sin produksjon. Dette fører imidlertid til et press på kornprisene i EU. Dersom EU skal 

klare sine GATT forpliktelser uten et produksjonsbegrensende program må, som tidligere 

nevnt, prisene til produsent i EU ned på verdensmarkedsprisnivå. Alternativet til ingen 

brakklegging og verdensmarkedspriser er innføring av kvoter. 

De ovenfor nevnte antagelser om i hvilken retning CAP vil utvikle seg fremover, er også i 

samsvar med DG Vis strategirapport fra november 1995 hvor det var lagt hovedvekt på 

følgende forhold: 

priser ned mot verdensmarkedsnivå 
fjerne produksjonsregulerende tiltak (brakklegging, produksjonskvoter, 
subsidiekvoter) for så mange produksjoner som mulig 
direkte utbetalinger frikoblet fra produksjonen 

Kortnotat nr. 5 1996 "CAP Reform 1996 - 2000 og Videre" 



Side 7 

utbetalinger for miljømessige goder på nasjonalt nivå uten delfinansiering 
fra EU 

Det arbeides også nå med å utbrodere disse tiltakene i DG VI, men de nye rapportene er enda 

ikke gjort tilgjengelige for offentligheten. 

Kortnotat nr. 5 1996 "CAP Reform 1996 - 2000 og Videre" 
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3 Ulike medlemslands syn på nye CAP reformer . 

Som nevnt er iveren etter nye reformer tildels svæ1i forskjellige i de ulike medlemsland. For 

å vurdere det politiske mulighetsområdet er det derfor også viktig å ha en oversikt over hva 

de sentrale medlemslandene mener om mulighetene for videre reformer. I konferansen "CAP 

Reform 1996 - 2000 and beyond'~-Ole.disse interessene ivaretatt av innledere fra Tyskland, 

Frankrike og Storbritannia, hvor Tyskland og Frankrike representerer "reformmotstanderne" 

og Storbritannia "reformtilhengerne". Denne grupperingen må sees i sammenheng med at en i 

Tyskland og Frankrike har en varie1i struktur på gårdene med tildels store innslag av mindre 

enheter, mens en i Storbritannia har en mer ensrettet struktur med hovedvekt på støne 

enheter. 

3.1 Tysklands syn på videre reformer (D. Goeman8) 

Tysklands målsetting for den videre utviklingen er å forenkle og forsiktig utvikle den felles 

landbrukspolitikken (CAP) på basis av hva som til nå er oppnådd. 

På grunn av behovet for langsiktige investeringer i næringen er det svært viktig med 

prisstabilitet. Dette fordi usikre og stadig synkende priser gjør det umulig å budsjettere 

fremtidige investeringer på en skikkelig måte, og på den måten hindres investeringer som er 

nødvendige for å forbedre konkunansedyktighet og effektivitet. Behovet for prisstabilitet er 

også større i Tyskland enn i mange andre medlemsland, som på grunn av valutaendringer 

knapt har merket prisreduksjonene i EU. Det tyske ståstedet må bli sett ut fra den erfaringen 

Tyskland har med en valuta som praktisk talt hele tiden har blitt revaluert og på den måten 

gitt konkurranseulemper. 

Den tyske meningen om den felles landbrukspolitikken for det 21. århundre er en CAP som 

er karakterise1i av en forventning om at i de neste 10 til 20 år, på grunn av knapphet, så vil 

verdensmarkedsprisene enten nå eller gå forbi prisene i EU. Hvis verdensmarkedsprisene på 

denne måten går forbi prisnivået i EU også i et langsiktig perspektiv og gjør EU til en 

leverandør som sikrer fødevarer til en økende verdensbefolkning, kan kvotesystemene for 

melk og sukker bli avsluttet uten inntektsproblemer. Tidspunktet for når en overgang til et 

liberalt økonomisk system kan skje er forskjellig fra produkt til produkt. På grunn av 

begrensede landreserver og økende etterspørsel på verdensmarkedet, kan kornprodukter nå 

dette punktet allerede i midten av neste ti-år. Denne kategorien omfatter også produksjoner 

basert på korndiett, som for eksempel svinekjøtt, fjørfekjøtt og egg. For melk, storfekjøtt og 

sukker kan det forventes at overgangstidspunktet til en mer liberal landbrukspolitikk kan skje 

fra år 2010 og fremover. 

8Deterd Goeman er "Deputy Director, Policy and Market Affairs" i Forbundsregjeringens Departement for 
Mat, Jordbruk og Skogbruk, Tyskland. 
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"We brought the European Union to life politically sothat it can preserve its advantages on 

the world market with selfconfidence and solve its own problems in a sound manner." 

3.2 Frankrikes syn på videre reformer (F. Gueronniere9) 

Frankrikes syn på den fremtidige CAP er preget av to grunnleggende forhold: 

• Det kommer til å bli stilt nye krav til landbruket i EU 
• Vi vil få en økt etterspørsel etter landbruksprodukter globalt 

De nye krav som vil bli stilt til den fremtidige CAP er at en, som tidligere nevnt, også 

integrerer miljømessige- og distriktmessige mål og midler. Det en ser for seg er at en 

gjennom opinionen vil merke stadig sterkere krav til miljøbevissthet ved bruk av rurale 

ressurser. 

Når det gjelder den forventede globale etterspørselsveksten begrunnes dette ut fra flere 

forhold: Global befolkningsøkning, økt diversifisering av spiseseddelen og at dagens behov i 

underskuddsområdene må dekkes. De to sistnevnte punktene har en underliggende 

forventning om økt kjøpekraft, derfor er også Asia pekt på som det største vekstområdet for 

landbruksprodukter. 

Det franske grunnsynet medfører da liten vilje til å bygge ned omfanget til CAP fremover, på 

grunn av nye krav og forbedrede globale markedsmuligheter er dette hverken nødvendig eller 

ønskelig. I stedet ser en for seg mer ekstensiv drift for å sikre legitimitet i samfunnet rundt for 

bruken av penger i CAP. En mer ekstensiv drift vil også redusere behovet for brakklegging 

og være i tråd med nye målsettinger om "cross-compliance" (koble direkte støtteordninger til 

miljømålsettinger) gjennom CAP. 

3.3 Storbritannias syn på videre reformer (A. Lebrecht10) 

Konkmrnnsedyktighet og jordbrukets bidrag til miljøet i distriktene er identifisert som de 

viktigste satsningsområdene for EU landbruket ved begynnelsen av det neste århundre. Disse 

satsningsområdene er ikke de samme som ble lagt til grunn når CAP ble utformet, og derfor 

må CAP for det neste århundre også utvikles slik at de nye målsettingene reflekteres i det 

politiske rammeverket. 

Videre reformer av CAP må, etter Storbritannias syn, bygge på å bevege seg mot 

verdensmarkedspriser for jordbruksproduktene. Dette betyr en videreføring av MacSharry-

9Francois de la Gueronniere er "Deputy Director of Eropean Affairs" i det franske landbruksdepartementet. 
10 Andy Lebrecht er "Head of EU Di vis ion I" i Minesteriet for Jordbruk, Fiskerier og Skogbruk, Storbritania. 
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reformens fokus på å kutte i bruken av prisstøtte som virkemiddel. Videre må vi imidlertid 

også erkjenne at det finnes sterke argumenter for å frikoble fra produksjonen og etterhvert 

utfase bruken av direkte utbetalinger. Miljøet vil sannsynligvis også tjene på et mer 

markedsnært jordbruk på grunn av færre incentiver for intensivering av jordbruket. 

Miljøvirkningen vil imidle1iid ikke være lik over det hele, så EU må fortsatt ha en politikk 

som oppfordrer til miljømessige forbedringer. Der er også et behov for tiltak rettet mot andre 

distrikts- og struktur målsettinger. Nøkkelen i dette arbeidet er å identifisere 

distriktsmessige/miljømessige politiske målsettinger, for deretter å utforme lokale tiltak. 

Dette tilkjennegir en utstrakt bruk av subsidiaritetsprinsippet (nærhetsprinsippet) etter de 

retningslinjene som allerede ligger inne i den agro-miljømessige lovgivningen gjennom 

utformingen av strukturfondets målsettinger 5a og 5b. Dette under forutsetning av at 

konkmrnnsevridende tiltak hindres gjennom et effektivt rammeverk satt av EU. 

Behovet for endringer er stort og det er her nå. Markedsproblemer, ny runde i WTO og 

utvidelses-forhandlinger gjør at dess før en starter dess bedre vil det være både for 

gårdbrukerne i EU, for de sentral- og øst-Europeiske landene og for å sikre det beste 

resultatet i form av en bærekraftig og stabil felles landbrukspolitikk. 
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4 Avsluttende kommentarer 

I dette notatet har det blitt gjennomgått flere momenter som på den ene eller andre måten vil 

påvirke hvordan CAP utvikler seg fremover. Det har også blitt lagt vekt på å identifisere 

hvilke grupperinger/medlemsland som står for de ulike syn. På tross av tildels store interne 

uenigheter om tempoet i den videre reformprosessen, -er det likevel .grunnlag for å hevde at 

det pr. i dag er politisk aksept for å endre CAP i retning av mer marked og mindre regulering. 

Fra halvannet år tilbake har det altså skjedd relativt store endringer i det landbrukspolitiske 

landskapet i EU. 

Når det gjelder de ulike reformtiltakene eller forslag til sådanne som er kommet frem i notatet 

foreligger det bare i varierende grad konkretiseringer for når disse skal gjennomføres. Det en 

må ha klart for seg i så måtet er at USA allerede har gjennomført større endringer i sin 

landbrukspolitikk, formaliserte samtaler for mulig utvidelse av EU østover begynner å ta fart 

neste år, mens en ny WTO-runde staiier i 1999. Disse forhold sammen med den interne 

utviklingen i EU tilkjennegir tidsperspektivet for de kommende CAP-reformene. At 

reformene kommer synes rimelig klart, men det synes også klart at de vil komme stykkevis 

og delt for de ulike sektorene. 
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