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EP:s strategi för trädgårdssektorn
• Europaparlamentet ska rösta om resolution den 25
november.
• Utkastet tar upp ett tjugotal punkter. Några teman
återkommer:
– EU behöver enklare och mer tillåtande regler för
växtskyddsmedel.
– Nationella regler måste främja säsongsarbete.
– Odlarledet måste skyddas mot ojust beteende i
senare led.
– PO-stödet måste bli enklare, tydligare och anpassat
efter befintliga marknadsstrukturer.
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Här hittar du EP:s resolution
• Länk direkt till utkastet:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CO
MPARL&reference=PE506.199&format=PDF&language=EN&secondRef=01
• Om länken inte fungerar:
Sök på PR/929063EN.doc i någon sökmotor
Rapporten heter ”DRAFT REPORT on the future of
Europe’s horticulture sector – strategies for growth”.
Den togs fram av kommittén för jordbruk och
landsbygdsutveckling.
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CAP-reformen 2014-2020
• EU-institutionerna enades i somras om nya ramar för
jordbrukspolitiken.
• Små ändringar för trädgård i marknadsordningen :
– producentorganisationer uppmuntras, men för
potatis och prydnadsväxter kan MS säga nej
– oförändrad stödnivå för PO-stödet, men stöd även
till sammanslutningar av PO
– potatis omfattas av marknadsordningen, men inga
specifika åtgärder finns
– gamla krisåtgärder samlas ihop i nya artiklar
• Mycket beror på tillämpningen, och de besluten är inte
klara än.
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Ändrade regler för PO
• Flera processer pågår under hösten. De kommer att
påverka reglerna för stödet till producentorganisationer.
– tillämpningsregler till CAP-reformen

– översyn av detaljreglerna i 543/2011
– justering av reglerna för erkännande och sanktioner
• Tidsplanen är oklar.
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Sverige fortsatt utanför skolfrukten
• Sverige är inte med i skolfruktsprogrammet, och det
verkar inte vara på väg att omprövas.
• Dagens stöd skulle räcka till ungefär en frukt varannan
vecka om man delar ut till alla barn i åldern 6-10 år.

• I CAP-förhandlingarna talades det länge om en ökning
av stödet till skolfrukten. Så blev det inte.
• Istället togs takbeloppet på 90 miljoner euro bort, och
ett nytt belopp ska slås fast av Rådet.
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