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DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK EFTER 2013

Den femte større reform af den fælles landbrugspolitik blev afsluttet i 2013: De
nye forordninger er blevet offentliggjort, og de delegerede retsakter vedtages gradvist.
Gennemførelsesbestemmelserne i den første søjle i den nye fælles landbrugspolitik i
medlemsstaterne er tilgængelige, og programmerne for udvikling af landdistrikter er ved at
blive godkendt af Europa-Kommissionen.

RETSGRUNDLAG

Artikel 38-44 i TEUF, basisretsakter og den flerårige finansielle ramme: se de relevante
emneblade 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6.

2014 — ÅRET FOR OVERGANG FRA DEN GAMLE TIL DEN NYE
FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

2014 var et år med institutionel fornyelse i EU-systemet (for tidsrummet 2014-2019), særligt
med valget til Europa-Parlamentet i maj. 2014 blev også et overgangsår for den fælles
landbrugspolitik, hvor medlemsstaterne forberedte gennemførelsen af de nye bestemmelser,
som giver dem et betydeligt manøvrerum. Medlemsstaterne skal således træffe nogle afgørende
valg, f.eks. hvad angår ordningen for intern konvergens i forbindelse med direkte støtte,
niveauet for koblede betalinger og spørgsmålet om indførelse af omfordelingsbetaling (se
tabellen nedenfor). Programmerne for udvikling af landdistrikter blev ligeledes tilrettelagt inden
for rammerne af de nye regler. Desuden er overgangen fra den tidligere til den nye fælles
landbrugspolitik reguleret i forordning (EU) nr. 1310/2013. De fleste bestemmelser i den nye
fælles landbrugspolitik trådte i kraft den 1. januar 2015.

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I EU-BUDGETTET FOR 2017

På EU-budgettet for 2017 (EUT L 51 af 28.2.2017) er der i alt afsat 152,9 mia. EUR
i forpligtelsesbevillinger (i løbende priser). De direkte betalinger udgør 25,9 % af
forpligtelsesbevillingerne for 2017 (39,6 mia. EUR), og foranstaltninger til udvikling af
landdistrikter 9,3 % (14,3 mia. EUR). Den fælles landbrugspolitik tegner sig i alt for 37,6 % af
EU's budget for 2017 (57,5 mia. EUR).

GENNEMFØRELSEN AF DEN NYE FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

Grundforordningerne til den nye fælles landbrugspolitik blev offentliggjort i december 2013.
Det var efterfølgende Kommissionens opgave at udarbejde delegerede retsakter, som er
almengyldige, ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige elementer i basisretsakterne (1.3.8. og 5.2.1). I marts 2014 vedtog Kommissionen
en første række af delegerede retsakter, der blev fremsendt til Rådet og Europa-Parlamentet til
behandling. De delegerede retsakter kunne kun træde i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.1.pdf
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eller Rådet gjorde indsigelse inden for en frist på to måneder (der kunne forlænges en
enkelt gang). I april 2014 vedtog Kommissionen — navnlig efter anmodninger fra Europa-
Parlamentets side — en erklæring, hvori den forpligter sig til at foretage en vurdering af de
forpligtelser, der knytter sig til miljøfokusområder, et år efter indførelse af dem. Denne vurdering
er endnu ikke afsluttet. Andre delegerede retsakter er blevet vedtaget senere (f.eks. i april
2015, delegeret forordning (EU) 2015/560 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning
af vinstokke) eller er ved at blive udarbejdet. Kommissionen vedtager ligeledes regelmæssigt
gennemførelsesretsakter til den fælles landbrugspolitik i forbindelse med foranstaltninger, der
kræver ensartede betingelser for gennemførelsen i medlemsstaterne.
Derudover har Kommissionen iværksat fire »forenklingsbølger« i den fælles landbrugspolitik
siden marts 2015. »Omnibusforslaget« fra september 2016 (se nedenfor) har også den erklærede
målsætning at forenkle den fælles landbrugspolitik.
A. Første søjle (S1)
Tabellen nedenfor giver en oversigt over de forskellige anvendelsesmåder for den nye ordning
for direkte betalinger, som er resultatet af de valg, som medlemsstaterne har truffet.
Nettoresultatet vedrørende overførsler mellem de to søjler beløber sig til ca. 4 mia. EUR fra S1
til S2 for det samlede tidsrum.

 
Overførsel

fra S1
til S2

Overførsel
fra S2
til S1

Omfordelingsbetaling

Betaling for
områder

med naturbetingede
begrænsninger

Frivillig
koblet
støtte

Ordning
for mindre

landbrugere

I ALT X X (Vallonien) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
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SK X X
FI X
SE X
UK X X
I alt 11 5 8 1 27 15

Anvendelsen af den nye ordning for direkte betalinger i Unionen er også anderledes for så
vidt angår minimumsbetingelser for ydelse af direkte betalinger, gennemførelsen af klausulen
om aktive landbrugere og eventuel aktivering af et loft over grundbetalinger. Med hensyn til
grønnere direkte betalinger har fem medlemsstater (Frankrig, Irland, Nederlandene, Polen og
Østrig) meddelt, at de ønsker at give landbrugerne mulighed for at opfylde visse af deres
forpligtelser ved at anvende tilsvarende foranstaltninger. Derudover varierer valgene af områder,
som skal betragtes som miljøfokusområder, betydeligt i Unionen (landene vælger mest hyppigt
arealer med kvælstofbindende afgrøder, dog ikke for Danmarks vedkommende, mens blot otte
lande har medtaget terrasser på deres liste).
B. Anden søjle (S2)
Kommissionen har over en periode på et år godkendt samtlige 118 programmer for udvikling af
landdistrikter, som de 28 medlemsstater har udarbejdet (mellem december 2014 og december
2015). 20 medlemsstater har besluttet at gennemføre ét nationalt program, og otte har besluttet
at anvende mere end et program (f.eks. for at afspejle deres geografiske eller administrative
struktur) (5.2.6).

SENESTE PROJEKTER

Der tages flere og flere initiativer for den fælles landbrugspolitiks fremtid. Således indledte
det nederlandske Rådsformandskab på et uformelt møde i maj 2016 drøftelser om fremtiden
for den fælles landbrugspolitik efter 2020. Det slovakiske formandskab afholdt et uformelt
møde i Bratislava i september 2016 om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Der
blev endvidere afholdt et uformelt møde om landbrugspolitikkens fremtid på fransk initiativ
i Chambord i september 2016. For nylig, i marts 2017, fremlagde en række medlemsstater et
»non-paper« om forbedring af den måde, som fødevareforsyningskæden fungerer på.
Derudover fremlagde den arbejdsgruppe, der blev nedsat i januar 2016 for at overveje fremtiden
for landbrugsmarkedspolitikken, sin endelige rapport i november 2016.
Inden for rammerne af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 vedtog
Kommissionen den 14. september et såkaldt omnibus-lovforslag (COM (2016)0605), der
vedrører en lang række EU-politikker, herunder den fælles landbrugspolitik. Det omhandler
således blandt andet gennemførelsen af redskabet til indkomststabilisering, adgang til
finansieringsinstrumenter inden for rammerne af anden søjle og konceptet »aktiv landbruger«.
Europa-Parlamentet har ladet sig inspireret af henstillingerne fra arbejdsgruppen om markederne
og fremlagt yderligere ændringer for at styrke mekanismerne for den fælles markedsordning.
Kommissionen er i færd med at offentliggøre delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter
med henblik på at forenkle anvendelsen af forgrønnelsesbestemmelserne og få bragt frugt
og grøntsager under dets forvaltningsområde. Desuden annoncerede Kommissionens formand
Jean-Claude Juncker i sin hensigtserklæring til formændene for Parlamentet og Rådet i sin tale
om Unionens tilstand 2016, at Kommissionen ville fremlægge en meddelelse om modernisering
og forenkling af den fælles landbrugspolitik. Kommissionen iværksatte i februar som et

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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forberedende arbejde en offentlig høring om den fælles landbrugspolitiks fremtid, der vil blive
afsluttet i maj 2017.
For så vidt angår anden søjle har konferencen »Cork 2.0« ført til, at der tyve år efter den stiftende
konference i samme by, er blevet vedtaget en erklæring, der opstiller ti prioriteringsområder for
den fremtidige politik for udvikling af landdistrikter i Europa.

HVILKEN REFORM KRÆVER DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I
2020?

Vil de tendenser, der er blevet skitseret i forbindelse med den seneste reform af den fælles
landbrugspolitik, blive bekræftet i 2020? Blandt de spørgsmål, der måske vil trænge sig på, bør
især fremhæves, hvorvidt de direkte betalinger fortsat skal have forrang i forhold til udvikling
af landdistrikter, og hvilken andel af budgettet der skal være afsat til markedsforanstaltninger.
Et andet spørgsmål vil være, hvilken rolle krisereserven skal spille på baggrund af de erfaringer,
der bliver gjort i tidsrummet 2014-2020. Vil risikohåndteringsforanstaltningerne, som der stadig
ikke er mange af inden for den fælles landbrugspolitik, blive vigtigere? Fremtiden for de
foranstaltninger, der fremmer landbrugernes økonomiske organisering, vil formentlig også
komme til at spille en central rolle, navnlig inden for de sektorer, hvor kontrolforanstaltningerne
er blevet afskaffet (mælk, sukker, vin).
Endelig er der spørgsmålet om samfinansiering af de direkte betalinger. Det er et emne som
den seneste reform ikke tog op, hvilket især skyldtes den økonomiske krise, og som ville kunne
føre til etablering af en samlet søjle til »agro-landdistriktstøtte«. Spørgsmålet om samspillet
mellem midlerne til den fælles landbrugspolitik og de øvrige strukturfondsmidler og europæiske
investeringer vil formentlig komme på bane. Det samme gælder for spørgsmålet om udgifter til
forskning og innovation inden for landbruget.
Den fremtidige struktur for direkte betalinger vil ligeledes blive drøftet, særlig vægtningen af
de forskellige bestanddele af disse betalinger, f.eks. støtten til produktion af offentlige goder.
Vil tanken om at omdanne grundstøtten til et engangsbeløb (flat rate) pr. hektar gennem et EU-
jordbrugssystem i større skala blive drøftet? Endvidere vil fremtiden for produktionskoblede
støttebetalinger og omfordelingsbetalingen også blive grundigt debatteret. I denne forbindelse
vil modellen for iværksættelse af direkte betalinger, som spiller en dominerende rolle i
tidsrummet 2014-2020, formentlig få indflydelse på, hvilken model for direkte støtte der bliver
valgt. Definitionen af begreberne »aktive landbrugere« og »mindre landbrugere« vil muligvis
blive taget op til revision.
Endelig vil resultaterne af forhandlinger om Brexit og den nye indstilling i Trump-
administrationen vedrørende international handel og de multilaterale miljøaftaler (f.eks. COP 21
om klimaforandringer) sandsynligvis påvirke den nye fælles landbrugspolitik.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Reformen af den fælles landbrugspolitik for tidsrummet 2014-2020 er den første reform, hvor
Europa-Parlamentet har deltaget som medlovgiver. Ud fra disse nye erfaringer vil Europa-
Parlamentet også spille en central rolle i forbindelse med kommende reformer. Parlamentets
Landbrugsudvalg arbejder på et større antal udkast til betænkninger (prisustabilitet,
beskæftigelse i landdistrikter, innovation, illoyal handelspraksis etc.). Parlamentet følger
endvidere nøje Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter i forbindelse med den
fælles landbrugspolitik, hvor det har mulighed for at gøre indsigelse. I øvrigt spiller Europa-
Parlamentet sin rolle som medlovgiver i talrige sager, som er relevante for den nye fælles
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landbrugspolitik, og navnlig revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014/2020
(»omnibusforordningen«).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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