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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om fremtiden for fødevarer og landbrug 

(2018/0000(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. november 2017 om "Fremtiden for 

fødevarer og landbrug" (COM(2017)0713), 

– der henviser til artikel 38 og 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) om den fælles landbrugspolitik og dens målsætninger, 

– der henviser til forordning (EU) 2017/2393 af 13. december 2017 om ændring af 

forordning nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om 

finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 

1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under 

støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 

om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om 

bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, 

dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale1 

(omnibusforordningen), 

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 16/2017 med titlen "Udvikling af 

landdistrikterne: behov for mindre kompleksitet og større fokus på resultater" og 

21/2017 med titlen "Forgrønnelse: en mere kompleks indkomststøtteordning, som 

endnu ikke er miljømæssigt effektiv", 

– der henviser til Kommissionens oplæg af 28. juni 2017 om fremtiden for EU's finanser 

(COM(2017)0358), 

– der henviser til Cork 2.0-erklæringen fra 2016, "Et bedre liv i landdistrikter", fra den 

europæiske konference om udvikling af landdistrikterne, 

– der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den 

årlige beretning om En mulig omlægning af den fælles landbrugspolitik2, 

– der henviser til Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse om den fælles 

landbrugspolitik efter 20203, 

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), hvoraf de fleste er relevante 

for den fælles landbrugspolitik,  

– der henviser til Parisaftalen på FN's konference om klimaændringer i 2015 (COP21), og 

navnlig de tilsagn, der er givet af Den Europæiske Union som "nationalt bestemte 

                                                 
1 EUT L 350 af 29.12.2017, s. 15-49 15. 
2 EUT C 288 af 31.8.1.2017, s. 10. 
3 EUT C 342 af 12.10.1.2017, s. 10. 
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bidrag" for at nå det globale mål for aftalen; 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

(A8-0000/2018), 

A. der henviser til, at Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug 

anerkender, at den fælles landbrugspolitik er den mest integrerede politik i EU og giver 

EU's landbrugssektor mulighed for at imødekomme borgernes krav, ikke blot hvad 

angår fødevaresikkerhed, sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed, men også 

miljøbeskyttelse, klimatiltag og høje standarder for dyrevelfærd; 

B. der henviser til, at EU's overordnede mål for et multifunktionelt landbrug, der drives af 

familielandbrug, fortsat er afgørende for gennemførelsen af positive eksterne forhold og 

forhold vedrørende offentlige goder, som europæiske borgere forlanger; 

C. der henviser til, at den fælles landbrugspolitik i de seneste år er blevet underkastet 

regelmæssig omprogrammering i overensstemmelse med nye udfordringer, men at et 

andet led i denne kontinuerlige proces præget af modernisering og forenkling, der 

bygger på tidligere reformer, nu er nødvendig;  

D. der henviser til, at den nye gennemførelsesmodel er kernen i Kommissionens 

meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug og skal hilses velkommen, forudsat 

at den sikrer en reel forenkling, ikke kun på EU-niveau, men også på medlemsstats- og 

regionalt niveau, og fleksibilitet for landbrugere, uden at tilføje nye begrænsninger for 

medlemsstaterne og dermed et nyt lag af kompleksitet; 

E. der henviser til, at den fælles landbrugspolitik bør spille en afgørende rolle i at 

overvinde stagnation og den volatilitet, der præger landbrugsindkomsterne, som på 

trods af koncentration og intensivering af produktionen og produktiviteten stadig er 

lavere end i resten af økonomien;  

F. der henviser til, at landbrugere i de seneste år er blevet konfronteret med stigende 

prisvolatilitet, hvilket har afspejlet prisudsving på de globale markeder og usikkerhed 

som følge af den makroøkonomiske udvikling, eksterne politikker, sanitære kriser og 

hyppigere ekstreme vejrbegivenheder i EU;  

G. der henviser til, at det er afgørende at sikre en rimelig levestandard på tværs af regioner 

og medlemsstater, overkommelige priser for borgerne og forbrugerne, samt adgang til 

kvalitetsfødevarer og sund kost og samtidig opfylde forpligtelserne til miljøbeskyttelse, 

klimaindsats og dyre- og plantesundhed samt dyrevelfærd; 

H. der henviser til, at der er behov for et ajourført og mere retfærdigt betalingssystem, da 

det nuværende system, der bygger på betalingsrettigheder, i mange medlemsstater er 

baseret på historiske referencer, som nu næsten er 20 år gamle, og som udgør en 

hindring for generationsskifte og forhindrer de unge landmænds adgang til 

landbrugsjord, da nye operatører på markedet ikke har de rettigheder og således er 

ringere stillet; 
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I. der henviser til, at fremkomsten af nye udfordringer, såsom øget global handel, 

forudsætter rimelige og bæredygtige forhold for global udveksling af varer og 

tjenesteydelser inden for rammerne af WTO og i overensstemmelse med EU's 

eksisterende sociale, økonomiske og miljømæssige standarder, som bør fremmes; 

J. der henviser til, at der – selv om fokuseringen på forskning og udvikling for både 

produkt- og procesinnovation hilses velkommen – dog skal gøres mere for at omsætte 

forskningsresultater til landbrugspraksis, der lettes af EU-dækkende 

landbrugskonsulenttjenester; 

K. der henviser til, at landbrugs- og fødevaresektoren skal tilskyndes til fortsat at bidrage 

til EU's målsætninger for miljøbeskyttelse og klimaindsats, der er fastlagt i 

internationale aftaler såsom Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling; 

L. der henviser til, at Den Europæiske Revisionsret har understreget den omstændighed, at 

grønne betalinger, der blev indført som en del af 2013-reformen, skaber øget 

kompleksitet og bureaukrati, er vanskelige at forstå og ikke i væsentlig grad øger den 

fælles landbrugspolitiks miljø- og klimapræstation; 

M. der henviser til, at målene i Cork 2.0-erklæringen "Et bedre liv i landdistrikter" 

foreskriver levende landdistrikter, multifunktionalitet, biodiversitet i og uden for 

landbruget, sjældne dyreracer og bevarelse af afgrøder, samt økologisk landbrug, 

ugunstigt stillede områder og tilsagn inden for rammerne af Natura 2000; 

N. der henviser til, at det er af afgørende betydning at sikre fair konkurrence på det indre 

marked inden for sektoren og med andre aktører i fødevarekæden i både op- og 

nedadgående retning og yderligere at styrke incitamenter til at forebygge kriser med 

aktive forvaltningsredskaber, der skal anvendes på sektorplan og af de offentlige 

myndigheder; 

O. der henviser til, at de nye udfordringer for europæisk landbrug inden for EU's politiske 

prioriteter, som anført i Kommissionens oplæg om fremtiden for EU's finanser, kræver, 

at den næste flerårige finansielle ramme (FFR) tilvejebringer tilstrækkelige offentlige 

midler til at dække både eksisterende og nye udfordringer; 

P. der henviser til, at eventuelle ændringer af den nuværende fælles landbrugspolitik skal 

indføres på en sådan måde, at stabilitet for sektoren og sikring af planlægning for 

landbrugerne sikres ved hjælp af passende overgangsperioder og -foranstaltninger; 

Q. der henviser til, at Parlamentet skal spille en omfattende rolle med hensyn til at 

fastlægge en klar politisk ramme for at fastholde fælles ambitioner på europæisk plan og 

den demokratiske debat om de strategiske spørgsmål, som har en indvirkning på 

hverdagen for alle borgere, når det gælder anvendelsen af naturlige ressourcer, 

kvaliteten af vores fødevarer og modernisering af dyrkningsmetoder; 

Et nyt forhold mellem Den Europæiske Union, medlemsstater, regioner og landbrugere 

1. glæder sig over planen om at forenkle og modernisere den fælles landbrugspolitik, men 

understreger, at integriteten af det indre marked og en reel fælles politik skal være de 

overordnede prioriteter for reform; 
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2. understreger, at den fleksibilitet, som medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt i 

forbindelse med at fastlægge grundlæggende bestemmelser, kan indebære risiko for at 

skabe konkurrenceforvridning på det indre marked og ulige adgang til støtte for 

landbrugere i de forskellige medlemsstater og endog i forskellige regioner;  

3. mener, at subsidiaritet for medlemsstaterne kun bør gives inden for et sæt fælles regler 

og værktøjer, der allerede er vedtaget på EU-plan som en del af en ensartet tilgang til 

alle planlægning og støtteberettigelseskriterier, bør omfatte både den fælles 

landbrugspolitiks søjler og navnlig sikre en europæisk tilgang under søjle I og dermed 

lige konkurrencevilkår; 

4. minder Kommissionen om behovet for fuldt ud at respektere fordelingen af beføjelser 

inden for hver enkelt medlemsstat, som ofte er fastsat i deres forfatninger, navnlig hvad 

angår overholdelse af juridiske kompetencer i EU's regioner i forbindelse med 

gennemførelse af politikker; 

5. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at fastlægge programudformning, 

gennemførelse og kontrol af en resultatbaseret tilgang med henblik på at fremme 

resultater frem for overholdelse, og samtidig sikre passende overvågning via klart 

definerede, solide og målelige indikatorer på EU-plan, herunder en passende ordning til 

kvalitetskontrol og sanktioner; 

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at finansielle og resultatmæssige kontrol- og 

revisionsfunktioner udføres efter de samme standarder og samme kriterier for alle 

medlemsstater, uden hensyn til øget fleksibilitet for medlemsstaterne i 

programudformning og -forvaltning, og navnlig med henblik på at sikre en rettidig 

udbetaling af midler på tværs af medlemsstaterne til alle støtteberettigede landbrugere; 

7. opfordrer Kommissionen til at give mere fleksibilitet til medlemsstaterne og regionerne 

inden for rammerne af de minimis-reglerne inden for landbruget;  

En intelligent og effektiv sektor — til fordel for borgerne, landdistrikterne og miljøet 

8. finder det nødvendigt at opretholde den nuværende to-søjlearkitektur, især søjle I, som 

er beregnet på indkomststøtte til landbrugere; finder det nødvendigt samtidig at 

kompensere for leveringen af offentlige goder på grundlag af ensartede kriterier og give 

medlemsstaterne mulighed for at vælge særlige tilgange for at afspejle lokale forhold;  

9.  mener, at den nuværende fælles landbrugspolitiks struktur kun kan opfylde sit formål, 

hvis den er tilstrækkeligt finansieret; opfordrer derfor til, at budgettet for den fælles 

landbrugspolitik opretholdes i den næste FFR på mindst det nuværende niveau for at 

opfylde ambitionerne om en revideret og mere effektiv fælles landbrugspolitik efter 

2020; 

10. mener, at mere målrettet støtte til familiebedrifter er nødvendig og kan opnås ved at 

indføre en obligatorisk højere støttesats for små landbrug; mener desuden, at støtte til 

større bedrifter bør være degressiv og afspejle stordriftsfordele med mulighed for at 

indføre lofter, som fastsættes af medlemsstaterne; 

11. understreger nødvendigheden af at identificere de centrale elementer i en gennemsigtig 



 

PR\1146033DA.docx 7/12 PE618.154v01-00 

 DA 

og objektiv fastlæggelse af sanktioner og incitamenter til bestemmelse af, om 

landbrugere er berettigede til offentlig finansiering, som bør bestå af frivillige og 

obligatoriske foranstaltninger;  

12. opfordrer til, at det eksisterende system til beregning af direkte betalinger under søjle I, 

som ofte er baseret på historiske rettigheder, skal erstattes af en ensartet metode til 

beregning af støtten for at gøre ordningen mere enkel og gennemsigtig;  

13. understreger behovet for en retfærdig fordeling af de direkte betalinger mellem 

medlemsstaterne, som skal tage højde for socioøkonomiske forskelle, forskellige 

produktionsomkostninger og de beløb, som medlemsstaterne har modtaget under søjle 

II; 

14. mener, at frivillig koblet støtte, forudsat at lige vilkår i det indre marked kan sikres, bør 

opretholdes som et redskab til at afhjælpe specifikke problemer, og navnlig dem, som 

skyldes de strukturelle konkurrencemæssige ulemper for ugunstigt stillede regioner og 

bjergområder samt dem, der har mere midlertidig karakter og f.eks. skyldes et skift væk 

fra den gamle ordning;  

15. minder om, at generationsskiftet er en udfordring for landbrugerne i mange 

medlemsstater, og at hver national strategi derfor skal løse dette problem ved hjælp af 

en samlet tilgang, herunder tillæg under søjle I og målrettede foranstaltninger i søjle II, 

samt ved hjælp af nye finansielle instrumenter og nationale foranstaltninger med 

henblik på at tilskynde landbrugere til at overdrage deres landbrug; 

16. understreger betydningen af udvikling af landdistrikterne, herunder Leader-initiativet, 

for støtten til fremme af landbrugets multifunktionalitet og yderligere fremme af 

iværksætteraktiviteter og muligheder, for at generere indtægter fra agri-turisme og sikre 

lokalsamfundsstøttet landbrug og levering af sociale tjenesteydelser i landdistrikter;  

17. opfordrer Kommissionen til at indføre nye og omfattende retlige rammer, der giver 

mulighed for integration af de forskellige aktuelle typer af miljøaktioner, såsom 

krydsoverensstemmelse, grønne foranstaltninger og gode betingelser for landbrugs- og 

miljømæssige standarder, samt foranstaltninger til fremme af miljøvenlige 

landbrugsforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne, således at landbrugere kan 

arbejde effektivt og med mindre bureaukrati på miljøbeskyttelse, biodiversitet og klima, 

samtidig med at det sikres, at medlemsstaterne har tilstrækkelig kontrol, og under 

hensyntagen til de lokale forhold; 

18. mener, at denne nye ramme bør understøttes af en eventuel tildeling af en 

minimumsandel af det samlede budget til miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, 

herunder økologisk landbrug, støtte til biodiversitet og genetisk mangfoldighed hos dyr 

og planter; 

19. opfordrer Kommissionen til at fremme innovation og modernisering i landbruget ved at 

støtte uddannelse og udvidelse af landbruget som en forudsætning i programmernes 

udformning og gennemførelse i alle medlemsstaterne og samtidig fremme overførslen 

af knowhow og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne; 



 

PE618.154v01-00 8/12 PR\1146033DA.docx 

DA 

En stærk position for landbrugere i det globale fødevaresystem  

20. opfordrer Kommissionen til at fastholde den nuværende fælles markedsordning, 

herunder de individuelle sektorspecifikke planer (vin, frugt og grøntsager) og EU's 

skoleordning for frugt, grøntsager og mælk, med det endelige mål at styrke 

bæredygtigheden og konkurrenceevnen for hver sektor og samtidig muliggøre adgang 

for alle landbrugere; 

21. insisterer på det store behov for, at den fremtidige fælles landbrugspolitik støtter 

landbrugerne mere effektivt for at håndtere ustabile priser og indtægter som følge af 

klima-, sundheds- og markedsrisici ved at skabe yderligere incitamenter for fleksibel 

risikohåndtering og stabiliseringsinstrumenter, samtidig med at der sikres bred adgang;  

22. insisterer på nødvendigheden af at styrke producenternes stilling i 

fødevareforsyningskæden, navnlig ved at sikre dem en rimelig andel af merværdien, 

fremme det tværsektorielle samarbejde og styrke markedernes gennemsigtighed og 

kriseforebyggelse;  

23. opfordrer Kommissionen til — især i mejerisektoren — at tillade og tilskynde til aktive 

krisestyringsinstrumenter, f.eks. frivillige aftaler til at forvalte forsyningen i kvantitativ 

henseende blandt producenter, producentorganisationer og forarbejdningsvirksomheder, 

og til at undersøge muligheden for at udvide sådanne instrumenter til andre sektorer; 

24. opfordrer til en grundig gennemgang af den nuværende krisereservemekanisme for at 

oprette et selvstændigt finansieringsinstrument fritaget for budgetprincippet om 

etårighed, således at budgetmæssige overførsler fra det ene år til det andet tillades, 

hvilket muliggør en hurtig og effektiv reaktion på krisesituationer, herunder om dyre- 

og plantesundhed, fødevaresikkerhed og sygdomsrelaterede spørgsmål;  

25. mener, at selv om handelsaftaler er gavnlige for EU's landbrugssektor som helhed og 

nødvendige for at styrke EU's stilling på det globale landbrugsmarked, udgør de også en 

række udfordringer, der kræver styrkede beskyttelsesmekanismer for at sikre lige 

konkurrencevilkår for landbrugere i EU og i resten af verden; 

26. opfordrer til initiativer til fremme af EU's produktions-, sikkerheds- og miljøstandarder 

samt kvalitetsproduktionsordninger, både gennem mærkning og afsætning på det indre 

marked og på tredjelandes markeder; 

En gennemsigtig beslutningsproces for et solidt forslag til den fælles landbrugspolitik 

2020-2027  

27. understreger, at Parlamentet og Rådet via den fælles beslutningsprocedure bør fastsatte 

de generelle målsætninger, foranstaltninger og finansielle bevillinger og fastlægge den 

grad af fleksibilitet, der er nødvendig for at gøre det muligt for medlemsstaterne at 

håndtere deres specifikke forhold og behov i overensstemmelse med det indre marked;  

28. beklager, at hele processen med programmeringen af den fælles landbrugspolitik efter 

2020 — høring, kommunikation, konsekvensanalyse og lovforslag — starter med en 

betydelig forsinkelse ved udgangen af den ottende valgperiode og derved bringer 

muligheden for at opnå endelig enighed før valget til Europa-Parlamentet i fare; 
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29. opfordrer Kommissionen til før anvendelsen af den nye gennemførelsesmodel at foreslå 

en overgangsperiode, som er tilstrækkelig lang til at sikre en "blød landing" og undgå 

enhver forsinkelse i landbrugernes årlige betalinger og i gennemførelsen af 

programmerne for udvikling af landdistrikterne; 

o 

o  o 

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Den 29. november 2017 vedtog Kommissionen sin meddelelse om modernisering og 

forenkling af den fælles landbrugspolitik under overskriften "Fremtiden for fødevarer og 

landbrug". (COM(2017)713final).  

Denne meddelelse blev allerede bekendtgjort af Kommissionens formand Jean-Claude 

Juncker i 2016, den indgår i Kommissionens arbejdsprogram for 2017 og var oprindeligt 

planlagt til foråret 2017. De 26 sider lange tekst kickstarter den flertrinsproces, hvorved EU-

27's institutioner med tiden skal blive enige om den lovgivning, der bestemmer den fælles 

landbrugspolitik efter 2020. Meddelelsen sigter således mod at danne både grundlaget og 

rammerne for drøftelserne mellem institutionelle og individuelle, offentlige og private 

interesserede parter i hele EU-27. 

Den vil blive fulgt op af lovforslag som retsgrundlag for den kommende 

programmeringsperiode 2020-2027 og ledsaget af en konsekvensanalyse, der omfatter det 

relevante evidensgrundlag. Forslagene vil blive offentliggjort efter vedtagelsen af den 

flerårige finansielle ramme (FFR), som forventes at foreligge i maj 2018. 

Det oprindelige formål med meddelelsen er at 

- fremlægge udfordringerne for EU's landbrugspolitik (fødevarer ikke udtrykkeligt 

nævnt) 

- understrege landbrugssektorens bidrag til Kommissionens ti prioriteter og til målene 

for bæredygtig udvikling i synergi med andre EU-politikker 

- fastsætte politiske prioriteter for den fremtidige fælles landbrugspolitik, der vil øge 

EU-værditilvæksten  

- undersøge operationelle forslag med henblik på en forenkling af den fælles 

landbrugspolitik, bedre forvaltning, bedre afspejling af mangfoldigheden i EU's 

landbrug, øget subsidiaritet, begrænsede administrative byrder for støttemodtagerne og 

øget fokus på resultater. 

I meddelelsen beskrives også tre centrale målsætninger for landbruget i modsætning til de 

oprindelige traktatbaserede mål: 

1. Fremme af en intelligent og modstandsdygtig landbrugssektor  

2. Øget miljøbeskyttelse og klimaindsats 

3. Styrkelse af den samfundsøkonomiske struktur i landdistrikterne. 

Et første skridt i den fælles landbrugspolitik efter 2020 var en bred offentlig onlinehøring, 

som modtog over 320 000 reaktioner fra alle EU's medlemsstater, med langt de fleste indgivet 

af enkeltpersoner, samt 1 400 holdningsdokumenter.  

Andet skridt er udarbejdelse af en omfattende konsekvensanalyse med henblik på at uddrage 

erfaringer fra gennemførelsen af programmeringsperioden 2013-2020 og specifikt mål for en 

grønnere, enklere, mere retfærdig landbrugspolitik. Derfor vil konsekvensanalysen, ud over 

overordnede ideer, som afspejler den igangværende offentlige debat, udvikle et sæt politiske 

løsningsmodeller for udvikling, herunder en vurdering af, hvordan de politiske mål bedst kan 

opfyldes, herunder:  
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- Løsningsmodel 1 (referencescenariet) vil vurdere virkningerne af den fælles 

landbrugspolitik, som den foreligger på nuværende tidspunkt, herunder det nyligt 

vedtagne omnibusforslag.  

- Løsningsmodel 2 vil vurdere virkningen af et scenarie uden en fælles landbrugspolitik 

for at teste konsekvenserne af en manglende politisk intervention med hensyn til den 

økonomiske, miljømæssige og sociale merværdi under den fælles landbrugspolitik. 

- Løsningsmodel 3 vil medføre, at medlemsstaterne/regionerne programmerer aktioner 

under den fælles landbrugspolitik i forhold til EU's prioriteter baseret på identificerede 

behov. Fokus ændres til risikostyring, investeringer i omstrukturering og 

erhvervsmæssig udvikling i landbrug og SMV'er i landdistrikter, tjenesteydelser inden 

for klima og miljø og adgang til innovation, viden og IKT.  

- Løsningsmodel 4 redefinerer fordelingen af opgaver på EU-, medlemsstats- og 

bedriftsniveau med henblik på at øge de garanterede minimumsindkomster med bedre 

synergier mellem direkte støtte, herunder arealbetalinger og risikostyring, at målrette 

klima- og miljømæssige tiltag bedre samt at forenkle og modernisere kontrollen mod 

resultatbaseret udfald. 

- Løsningsmodel 5 indebærer stærk omfordeling af direkte støtte til små og miljøvenlige 

landbrug og fremmer korte kredsløb. 

Evidensgrundlaget for meddelelsen og konsekvensanalysen er følgende: 

- GD AGRI's egen fælles overvågnings- og evalueringsramme til måling af resultaterne 

af den fælles landbrugspolitik baseret på medlemsstaternes indikatorer  

- EU-dækkende mål og indikatorer for overvågning af målene for bæredygtig udvikling 

(meddelelse: "en europæisk indsats for bæredygtighed" (COM(2016)739final) 

- EU-27 medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter vil indeholde oplysninger om 

fremskridtene hen imod målene og tilsvarende budgetrammer 

- GD AGRI vil regelmæssigt evaluere den fælles landbrugspolitiks generelle 2013-mål 

og input til Outlook-konferencen i slutningen af 2017. 

Fra den bredere europæiske kontekst er budgetspørgsmålet den vigtigste drivkraft for 

reformen af den fælles landbrugspolitik: Den fælles landbrugspolitik er fortsat den største 

enkeltstående udgiftspost i EU-budgettet, der tegner sig for ca. 38 % af de samlede udgifter. I 

den næste flerårige finansielle ramme er det nødvendigt for EU at imødegå nye væsentlige 

udfordringer såsom migration, sikkerhed og vækst, mens Det Forenede Kongeriges 

udmeldelse vil reducere det budget, der er til rådighed, men der er stor tilbageholdenhed 

blandt medlemsstaterne hvad angår at øge budgettets overordnede størrelse (1 % af BNI).  

For offentlige og private aktører er de centrale spørgsmål, der blev rejst i meddelelsen, 

derfor:  

- National strategi — udformning, vedtagelse og gennemførelse: Navnlig 

forvaltningsstrukturen (juridiske aspekter såsom forholdet mellem regioner og stat, 

gennemsigtigheden og borgernes deltagelse), intern sammenhæng (sammenhæng med 

programmerne for udvikling af landdistrikterne og sektorplaner), ekstern 

sammenhæng (f.eks. europæiske struktur- og investeringsfonde)  

- Gennemførelsesmodel — resultatorienteret og -baserede finansieringsprogrammer: 

Kontrol og revision (EU's og nationale kompetencer), indikatorer (tilgængelighed og 

definition, kvalitetskontrol, sanktioner), forvaltningsmodeller (forenklede 
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omkostningsmuligheder), samme tilgang på tværs af medlemsstaterne 

(støtteberettigelse, obligatorisk/frivillig, kontrol) 

- Miljø- og klimaindsats — integreret tilgang for at kompensere miljøtjenester ved at 

sammenlægge den nuværende fælles landbrugspolitiks praksis for økologi, 

krydsoverensstemmelse og godt landbrug samt foranstaltninger til udvikling af 

landdistrikterne for at give mulighed for at yde kompensation for offentlige goder, 

herunder indsatsen mod klimaændringer og menneskers, dyrs og planters sundhed og 

velfærd  

- Finansiel tildeling — EU-støtteprogrammer: Omstillingsmodeller for 

reduceret/målrettet finansiering, differentiering mellem EU-landene (ekstern 

konvergens) på grundlag af objektive kriterier (se ESI-fondene), 

regionernes/medlemsstaternes samfinansiering, rettigheder, der afspejler 

samfundsøkonomiske forhold i medlemsstaternes regioner (intern konvergens).  

For så vidt angår det fremadrettede perspektiv er det relevant at minde om, at den fælles 

landbrugspolitiks seneste programmeringsperiode 2013-2020 varede to år fra den første 

offentliggørelse af Kommissionens forslag (juni 2011) som en del af forslaget til den flerårige 

finansielle ramme (FFR) 2014-2020 til politisk enighed (juni 2013) og den endelige 

lovgivningsmæssige godkendelse (december 2013), hvilket nødvendiggjorde 

overgangsforanstaltninger på tværs af sektorer (indtil 2015). Dette faldt dog hverken sammen 

med afslutningen af Kommissionens mandat eller Europa-Parlamentets valgperiode.  

 


