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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetkontroludvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. glæder sig over Revisionsrettens resultater for så vidt angår regnskabsåret 2018; noterer 
sig Revisionsrettens bemærkninger om den formelle rigtighed af transaktionerne, hvor 
77 % af de transaktioner, der blev undersøgt, var uden fejl (punkt 7.8 i Revisionsrettens 
årsberetning) med en samlet fejlprocent på 2,4 % for "Naturressourcer"; understreger, at 
direkte betalinger under Den Europæiske Garantifond for Landbruget var uden 
væsentlige fejl, og at de fleste af de øvrige fejl skyldtes komplekse 
støtteberettigelsesregler, navnlig for så vidt angår aktiviteter til udvikling af 
landdistrikterne; anmoder om, at det i forbindelse med den næste reform prioriteres at 
tage dette spørgsmål op; bemærker endvidere, at den risiko, der er forbundet med fejl, 
dækkes på tilstrækkelig vis af Kommissionens korrigerende effekt (1,90 % af de 
relevante udgifter til den fælles landbrugspolitik); 

2. understreger nødvendigheden af at gøre godkendelsesorganerne mere effektive, 
eftersom de spiller en central rolle med hensyn til at sikre, at udgifterne til den fælles 
landbrugspolitik er formelt rigtige; 

3. noterer sig, at størstedelen af de reviderede foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne frembragte de forventede resultater; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forbedre deres performanceramme, hvor det er nødvendigt, og til 
at indføre yderligere forenklingsforanstaltninger såsom forenklede 
omkostningsmuligheder; bemærker, at et fælles, målbart og fuldt udviklet sæt resultat- 
og outputindikatorer og milepæle skal danne grundlag for den foreslåede nye 
gennemførelsesmodel; bemærker dog også, at Kommissionen har taget skridt til at 
afhjælpe disse svagheder i sit lovgivningsforslag om den fremtidige fælles 
landbrugspolitik;

4. er tilfreds med den samlede gennemførelsesgrad for budgettet (96,92 % for 
forpligtelsesbevillinger og 97,21 % for betalingsbevillinger); glæder sig over, at 
resultaterne fra Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter for så vidt angår fejlprocenten stemmer overens med Revisionsrettens 
konklusion; anmoder imidlertid Kommissionen og medlemsstaterne om at forbedre 
udnyttelsesgraden for landdistrikterne (93,97 % i 2018) og til at gøre deres yderste for at 
lette udnyttelsen af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne;

5. fremhæver det synspunkt, som Revisionsretten har givet udtryk for i sine revisioner, 
om, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS), der omfatter 
markidentifikationssystemet (LPIS), har bidraget til at mindske fejlforekomsten i 
direkte betalinger, idet LPIS yder et særligt væsentligt bidrag; noterer sig potentialet i 
digitalisering, innovative metoder og teknologi efter den nye gennemførelsesmodel til 
yderligere at reducere fejlforekomsten og den administrative byrde;

6. understreger digitaliseringens positive bidrag til at øge effektiviteten og mindske fejl og 
bureaukrati;
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7. opfordrer også Kommissionen til fortsat nøje at overvåge eksisterende handelsaftaler 
med tredjelande med hensyn til anvendelsen af standarder for fødevaresikkerhed, miljø 
og dyrevelfærd og til sideløbende at overvåge miljøforringelser, som er forbundet med 
lavere miljøstandarder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at der indgår 
et utvetydigt kapitel om bæredygtighed i alle handelsaftaler, og at handelspartnerne 
overholder kravene i dette kapitel fuldt ud; bemærker, at der er behov for fælles 
spilleregler, også hvad angår miljøstandarder, og opfordrer Kommissionen til at 
videreudvikle lovgivning om rettidig omhu i forsyningskæden for at sikre, at Unionens 
landbrugsstandarder ikke undergraves eller kompromitteres;

8. udtrykker sin bekymring over de påståede tilfælde af interessekonflikter på højt plan og 
oligarkers land grabbing, som muligvis fremmes af regeringer og offentlige 
myndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at anvende god lovgivningspraksis med 
henblik på at begrænse land grabbing; opfordrer Kommissionen til at øge indsatsen for 
at forebygge og afsløre svig; mener, at indførelse af støttelofter sideløbende med 
arbejdsudligning forud for indførelsen af lofter, som får virkning i den foreslåede nye 
reform af den fælles landbrugspolitik, ikke er tilstrækkeligt til at løse disse problemer 
alene; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til sammen med Kommissionen 
at udvikle et passende retligt instrument til at undgå land grabbing;

9. opfordrer Kommissionen til at sondre mellem henholdsvis land grabbing og 
koncentration af jordbesiddelser og jordsammenlægning, som på grund af historiske 
mønstre for ejendomsret eller omstrukturering i visse medlemsstater har medført, at små 
landbrugere har behov for at samle en række parceller for at skabe økonomisk 
produktive enheder med henblik på at sikre levedygtighed;

10. opfordrer Kommissionen til at gøre brug af og kombinere de systemer og databaser, den 
har til rådighed, med henblik på at finde frem til de endelige reelle ejere for så vidt 
angår landbrugsbedrifter, der indgår i en større virksomhedsstruktur; noterer sig 
udarbejdelsen af et EU-dækkende erhvervsregister, som kan kombineres med 
oplysninger fra IACS, hvorved landbrugsbedrifterne kædes sammen med en entydig 
forretningsidentifikator på EU-plan, for bedre at kunne fastslå det endelige 
bestemmelsessted for midler fra den fælles landbrugspolitik; opfordrer Kommissionen 
til også at oprette en tilsynsmyndighed for indsamling af oplysninger og data om 
koncentration af og brugsret til landbrugsjord i hele Unionen;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at være ekstra opmærksom på 
retsstatsspørgsmål i forbindelse med midlerne under den fælles landbrugspolitik; 
foreslår, at betalinger under den fælles landbrugspolitik skal være til gavn for dem, der 
lever af landbrug, og for landbosamfund; understreger, at Unionens landbrug varetages 
bedst, når finansieringen fremmer ejerskab for dem, der beskæftiger sig med 
landbrugsproduktion; opfordrer Revisionsretten til at udarbejde en særberetning om 
land grabbing og dette fænomens potentielle indvirkning på den fælles landbrugspolitik;

12. minder Kommissionen om, at der er en betydelig forskel i typerne af fejl, f.eks. mellem 
utilsigtede udeladelser og tilfælde af svig; minder om, at de fleste af støttemodtagerne er 
små og mellemstore bedrifter, og at komplekse regler øger risikoen for utilsigtede 
udeladelser, hvilket også bør tages i betragtning, når den faktiske fejlforekomst anslås;
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13. fremhæver, at en korrekt gennemførelse af interventionerne under den fælles 
landbrugspolitik er tæt forbundet med modtagernes overholdelse af de forpligtelser, der 
er fastsat på EU-plan; understreger, at øget fleksibilitet i medlemsstaterne med hensyn 
til tildeling af støtte under den fælles landbrugspolitik kan risikere at føre til kortsigtede 
nationale politiske interesser og til en yderligere forværring af misbruget, og opfordrer 
derfor Kommissionen til at undgå renationalisering af den fælles landbrugspolitik, 
navnlig af systemet til kontrol med, at de enkelte støttemodtagere overholder reglerne 
om støtteberettigelse, med henblik på at bevare Unionens troværdighed i forbindelse 
med forvaltningen af en af de vigtigste offentlige politikker;

14. er bekymret over, at et system for støtteberettigede udgifter udelukkende baseret på 
output ikke bidrager til hverken forenkling eller til den fælles landbrugspolitiks 
resultatopnåelse og risikerer at sætte ligebehandlingen af landbrugere og medlemsstater 
over styr, hvilket sikres med det nuværende efterlevelsessystem; finder det muligt, at en 
mere resultatorienteret fælles landbrugspolitik baseret på strategiske planer kan føre til 
nye typer uregelmæssigheder, og opfordrer derfor Kommissionen til at tage hensyn 
hertil, når den vurderer de nationale strategiplaner og de foranstaltninger, de indeholder;

15. gentager vigtigheden af at gøre brug af enhver mulig foranstaltning med henblik på at 
beskytte budgettet for den fælles landbrugspolitik mod svig; anser politikken for 
bekæmpelse af svig for at være målestokken for vurdering af forsvarlig økonomisk 
forvaltning af budgettet for den fælles landbrugspolitik; opfordrer derfor indtrængende 
til, at der fortsat iværksættes oplysningsaktiviteter i medlemsstaterne og inden for 
rammerne af Kommissionen med henblik på at styrke forebyggelsen af svig og udvikle 
kapacitet til afsløring af svig; finder det i denne forbindelse afgørende, at der ydes 
bistand til medlemsstaterne med henblik på at forebygge og afsløre svig ved at styrke 
samarbejdet med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

16. understreger, at støtte fra den fælles landbrugspolitik til unge landbrugere og nye 
landbrugere er afgørende; understreger endvidere vigtigheden af en klar definition af 
aktiv eller egentlig landbruger; insisterer på, at der skal sikres bedre adgang til 
finansiering til investeringer i de seneste digitaliseringsteknologier; opfordrer 
Kommissionen til at sikre rentabiliteten af landbruget i landdistrikterne, som gælder for 
alle dele af fødevareforsyningskæden, og til at undgå at pålægge yderligere byrder; 
understreger, at digitalisering af landbruget kan være et vigtigt redskab til at revitalisere 
tjenesteydelser i landdistrikterne og gøre landdistrikterne mere attraktive for unge 
landbrugere;

17. opfordrer Kommissionen til at bevæge sig hen imod en grønnere fælles landbrugspolitik 
i overensstemmelse med Parisaftalen og Unionens biodiversitetsstrategi, hvilket vil øge 
effektiviteten i forbindelse med tildelingen af passende offentlige midler, med henblik 
på at tilskynde til indførelse af mere passende programmer, der kan flytte fokusset hen 
imod forebyggelse i stedet for på afhjælpning; bemærker, at der er behov for 
tilstrækkelige midler til forskning i og udvikling af nye teknologier og innovation for at 
forbedre den fælles landbrugspolitiks miljøpræstationer;

18. påpeger vigtigheden af social retfærdighed og understreger, at en retfærdig fordeling af 
midler inden for og mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning.
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