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Plats: Aulan, Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70,
Stockholm

Jag vill härmed bjuda in er organisation till ett EU-sakråd för
att diskutera Europeiska kommissionens förslag till reform av
den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP. Genom EU-sakråd
har regeringen ambitionen att stärka delaktighet, kunskap
och engagemang i Sverige vad gäller EU-frågor. EU-sakråden
bidrar till att fördjupa och bredda regeringens perspektiv i
EU-frågor genom att tillföra synpunkter och erfarenheter från
olika organisationer.
Den 2 maj presenterade Europeiska kommissionen sitt
förslag till EU:s fleråriga budgetram för åren 2021–2027.
Därefter lade kommission den 1 juni fram tre

förordningsförslag som ersätter de nuvarande
Europaparlamentets och rådets förordningar om GJP.
Fokus vid EU-sakrådet kommer att vara kommande
förhandlingar om kommissionens reformförslag och inte hur
den nya politiken ska genomföras i Sverige.
Det är möjligt att komplettera med skriftliga synpunkter före
och efter EU-sakrådet till Lars E Olsson.
(lars.e.olsson@regeringskansliet.se). Eventuella skriftliga
synpunkter bör lämnas senast den 1 oktober 2018.
Råd om hur synpunkterna kan utformas finns i
Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och

varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.
Anmälan och frågor

Vänligen meddela ert deltagande (en representant per
organisation) senast 15 augusti till Cecilia Callegos
(cecilia.gallegos@regeringskansliet.se).

Har ni några frågor inför mötet kan ni kontakta Lars E Olsson vid
Näringsdepartementet. lars.e.olsson@regeringskansliet.se eller
08-405 11 41

Varmt välkomna!
Statssekreterare Elisabeth Backteman
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Bilagor:
1.Program
2.Fakta-PM om reformförslaget som lämnats till riksdagen den 6
juli 2018
3. Kommissionens förordningsförslag

1. Dokument COM (2018)392, Förslag till förordning om
regler för stöd till framtagande av strategiska planer som
medlemsstaterna ska sammanställa för den
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP strategisk plan)
som finansieras av den europeiska garantifonden för
jordbruk (EGFJ) och den europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) och som upphäver
förordningarna 1305/13 och 1307/13.
2. Dokument COM (2018) 393, Förslag förordning om
finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av
förordning (EU) nr 1306/2013.
3. Dokument (2018) 394, Förslag till förordning om ändring av
förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr
1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och
livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning,
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska
beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr
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228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån
för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om
särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre
Egeiska öarna.
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