
Rådet och Europaparlamentet nådde en politisk överenskommelse om den fleråriga budgetramen ( MFF ) frågor om den 
gemensamma jordbrukspolitiken ( CAP ) reformpaket i samband med det informella trepartsdialog som hölls tisdagen den 24 
kväll i September . Detta utgör ett viktigt steg mot målet att slutföra paketet jordbruksreformen .
 
De viktigaste punkterna i den politiska överenskommelsen skulle slutföra de kompromissförslag texter som utarbetats av 
ordförandeskapet på två av reformförslagen :
• förordningen om regler för direktstöd för jordbrukare ( förordningen om direktstöd ) ;
• förordningen om stöd för landsbygdsutveckling ( förordningen om landsbygdsutveckling ) ;
De viktigaste inslagen i den överenskommelse som nåddes i dag sammanfattas nedan :
• När det gäller medfinansiering för landsbygdsutveckling , godtog rådet parlamentets begäran att öka hastigheten för mindre 
utvecklade regioner , de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna på frivillig basis till 85 % .
• På presentationen av den årliga fördelningen per medlemsstat av budgeten för landsbygdsutveckling , enades rådet om att 
inkludera denna uppdelning i en bilaga till förordningen om landsbygdsutveckling beviljande befogenhet till kommissionen att 
ändra denna bilaga .
• När det gäller direktstöd och mer specifikt om nedtrappning , gjorde rådet en betydande insats i riktning mot parlamentet 
genom att gå mot en ränta på 5 % för belopp som överstiger 150 000 euro tillsammans med en 5 % ränta för det undantag i 
förhållande till omfördelande betalning. Nedtrappning skall gälla endast för den grundläggande betalning eller för enhetlig 
arealersättning .
• På nationella taket för direktstöd och flexibilitet mellan pelarna , godtog Europaparlamentets ståndpunkt av rådet .
 
Mer information finns på webbplatsen för kommissionens : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-864_en.htm
 
Nästa steg
Europaparlamentet väntas rösta om paketet vid mötet i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling den 30 september. 
Från rådets sida , kommer ordförandeskapet att lägga fram de juridiska texterna till medlemsstaterna för godkännande vid ett 
möte med det särskilda utskottet för jordbruk ( SCA ) den 7 oktober . För nästa steg , är omröstningen i plenum i 
Europaparlamentet väntas senare under året ( oktober november) följt av rådets antagande av överenskommelsen i första 
behandlingen .
 
De slutgiltiga texterna kommer att göras tillgänglig snabbt och cirkulerade under de kommande dagarna .
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