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BEGRUNDELSE

1. SUNDHEDSTJEKKETS OPRINDELSE

Reformen i 2003, der hovedsagelig skyldtes den uundgåelige udvidelse med de østeuropæiske 
lande og WTO-reglerne, er den mest gennemgribende reform, som den fælles 
landbrugspolitik har været udsat for hidtil. 

Reformen var i starten tænkt som en simpel midtvejsrevision af de gældende offentlige 
interventionsmekanismer inden for landbrugssektoren, men har faktisk ændret den fælles 
landbrugspolitik på en gennemgribende måde og indført en række nye principper:  

– afkobling af støtten i forhold til de producerede mængder med det formål at gøre 
bedrifterne mere markedsorienterede og mindske forvridningerne med hensyn til 
produktionen og markederne for landbrugsprodukter;

– kravet om krydsoverensstemmelse, som gør de afkoblede betalinger afhængige af 
overholdelsen af en lang række kriterier vedrørende miljø, offentlig sundhed, dyrevelfærd 
osv.;

– forenelighed med WTO-reglerne, for så vidt som afkoblingen af støtten har den 
endelige målsætning at muliggøre medtagelsen af den reviderede betalingsordning i 
landbrugsaftalens "grønne boks";

– offentlig omfordeling af betalingsrettighederne, hvilket har to konsekvenser: en 
afkoblet enkeltbetalingsordning og overførslen mellem de to søjler af den fælles 
landbrugspolitik (støtte og markeder, første søjle, inden for rammerne af EGFL, og udvikling 
af landdistrikterne, anden søjle, inden for rammerne af ELFUL);

– fleksibel administration af den fælles landbrugspolitik, hvor medlemsstaterne får 
mulighed for at anvende en lang række af den nye fælles landbrugspolitiks parametre på en 
differentieret måde; 

– finansiel disciplin, som er et princip, der efterfølgende blev stadfæstet i de finansielle 
overslag for 2006-2013, i henhold til hvilket landbrugsbudgettet blev fastfrosset for at 
imødegå udvidelsens udfordringer, og der blev fastlagt obligatoriske årlige lofter med 
mulighed for at foretage lineære nedskæringer i den gældende støtte til dette formål; 

– sidst, men ikke mindst reformens gradvise karakter. Reformen i 2003 var det første 
skridt i en etapevis proces. Da grundprincipperne først var fastlagt (afkobling, finansiel 
disciplin og fleksibel forvaltning), blev reformen nemlig brugt som udgangspunkt for nye 
sektorspecifikke ændringer, lige fra reformerne af Middelhavspakken til reformen af 
vinsektoren og endda af bomuldssektoren for ganske nylig.  

Sundhedstjekket er den sidste etape i denne reformproces.
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2. NØDVENDIGHEDEN AF EN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

Af alle EU's politikker er den fælles landbrugspolitik paradoksalt nok den mest varige, 
sandsynligvis den bedst gennemførte og så afgjort den mest kritiserede. Den blev udformet 
for ca. 50 år siden og har som ingen andre politikker været i stand til at leve op til de 
målsætninger, som man satte sig ved dens udformning. De samfundsmæssige, økonomiske, 
politiske og miljømæssige forandringer, der fandt sted siden hen i Europa og i hele verden, 
gjorde det dog nødvendigt at foretage nogle passende ændringer af landbrugspolitikken, som 
gradvist gjorde den sværere og sværere at forstå i visse dele af samfundet, navnlig på grund af 
den uretfærdighed, som den skabte mellem landbrugere, regioner og medlemsstater, 
efterhånden som EU kom til at omfatte nogle stadig mere uensartede landområder.

Ordføreren mener, at det ikke alene er ønskeligt at føre en fælles landbrugspolitik, men også 
nødvendigt for at sikre europæisk landbrugs konkurrenceevne på verdensmarkedet, 
forsyningssikkerheden, fødevarekvaliteten, et bæredygtigt miljø, tackling af de nye 
udfordringer, navnlig klimaændringerne og vedvarende energi, og fastholdelsen af en 
dynamisk og diversificeret økonomi i landdistrikterne, hvilket er i overensstemmelse med 
Lissabontraktatens målsætninger.

Sundhedstjekket kan - hvilket det efter ordførerens mening også bør - spille en endnu større 
rolle i debatten om definitionen af den landbrugspolitikmodel, der skal være gældende fra 
2013. Det er beklageligt, at man ikke har benyttet sig af denne mulighed.

De grænser, som Kommissionen ønskede at sætte for debatten om sundhedstjekket, nemlig at 
man navnlig ikke beskæftiger sig med spørgsmål som støttens legitimitet og definitionen af 
parametrene for en så harmoniseret model som muligt for de afkoblede betalinger, 
medlemsstaternes spillerum, graduering eller medfinansiering, muligheden for en "enkelt 
søjle" samt markedsreguleringens plads i den nye fælles landbrugspolitik, vil gøre debatten og 
beslutningerne ved reformen i 2013 vanskeligere. Reformen vil utvivlsomt blive diskuteret fra 
2010/2011. 

Samtidig vil man fra 2009 skulle tage fællesskabsbudgettet op til revision, herunder systemet 
for egne indtægter, sådan som det blev besluttet i forbindelse med den interinstitutionelle 
aftale af 17. maj 2006, revidere Kyotoprotokollen, behandle de finansielle overslag for 
perioden efter 2013 og sandsynligvis indgå en aftale inden for rammerne af WTO.

3. ORDFØRERENS FORSLAG

Europa-Parlamentet har været særligt opmærksomt på problemstillingerne i forbindelse med 
landbruget og udvikling af landdistrikter, og Parlamentet har taget utallige initiativer og 
udarbejdet en lang række forslag, hvoraf en stor del blev vedtaget for nylig. Det er ordførerens 
etiske pligt at respektere de væsentligste aspekter af disse forslag.

Blandt Europa-Parlamentets seneste beslutninger om emner, der har direkte tilknytning til 
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sundhedstjekket, kan man nævne Goepel-betænkningen om det spørgsmål, der tages op her1, 
Jeggle-betænkningen om mælk2, Veraldi-betænkningen om unge landbrugere3, Aylward-
betænkningen om fåre-, lamme- og gedesektoren4 og Berlato-betænkningen om 
Fællesskabsfonden for Tobak5.

I betragtning af ovenstående foreslår ordføreren Europa-Parlamentet, at der foretages følgende 
hovedændringer af Kommissionens forslag om de forordninger, der er nævnt nedenfor.

I. RÅDETS FORORDNING OM FÆLLES REGLER FOR DEN FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIKS ORDNINGER FOR DIREKTE STØTTE TIL 
LANDBRUGERE OG OM FASTLÆGGELSE AF VISSE STØTTEORDNINGER 
FOR LANDBRUGERE

a) Krydsoverensstemmelse

Ordføreren glæder sig over den forenklingsindsats, der er gjort på dette område. For at give 
faktorer som arbejde og beskæftigelse den plads, der tilkommer dem, foreslår ordføreren at 
tilføje sikkerhed på arbejdspladsen til de allerede fastlagte lovgivningsmæssige 
forvaltningskrav.

b) Graduering

Gradueringen er berettiget som finansieringsinstrument under anden søjle. En progressiv 
graduering er fuldt ud berettiget, eftersom det er rimeligt, at de støttemodtagere, der modtager 
den største støtte, bidrager mest til dette mål. Af samme årsager bør man faktisk fastholde en 
fritagelse for beløb på 5.000 euro eller derunder, således at en stor del af de små 
støttemodtagere (over 80 % af det samlede antal støttemodtagere) fritages for at anvende 
denne foranstaltning. Ordføreren, som personligt går ind for en højere gradueringssats, 
anerkender dog, at det er nødvendigt at respektere den beslutning, som Europa-Parlamentet 
vedtog i marts 2008 i Goepel-betænkningen (en obligatorisk graduering på 5 % for alle 
støttemodtagere, der modtager beløb på over 5.000 euro, + 1 % for beløb på mellem 
10.000 euro og 99.999 euro, + 2 % for beløb på mellem 100.000 euro og 199.999 euro, + 3 % 
for beløb på mellem 200.000 euro og 299.999 euro og + 4 % for beløb på over 300.000 euro).

Det er i øvrigt ikke hensigtsmæssigt at foreslå denne foranstaltnings anvendelse på de nye 
medlemsstater, eftersom disse indtil 2013 befinder sig i en overgangsperiode, når det gælder 
betalinger under første søjle.

Hvad omfordelingen angår (80-20-reglen), er der ingen grund til at anvende en anden regel 
for beløbene under den nye progressive gradueringsordning end den, der er gældende for 
obligatorisk graduering.

Ordføreren er bevidst om, at når man af ovennævnte grunde således vælger en lavere 
                                               
1 P6_TA(2008)093.
2 P6_TA(2008)092.
3 P6_TA(2008)258.
4 P6_TA(2008)310.
5 P6_TA(2008)204.
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gradueringssats, bliver de beløb, der skal overføres til anden søjle ved hjælp af denne
mekanisme, væsentligt lavere end dem, der ville være blevet overført, hvis Kommissionens 
gradueringssats var blevet anvendt. Ordføreren foreslår derfor nogle supplerende mekanismer, 
der har til formål at give et lignende resultat, dels på frivillig basis i medfør af artikel 68 og 
dels via indførelsen af en ny mekanisme med et maksimalt loft, der begrundes i det følgende.

c) Maksimalt loft

For at kompensere for den reducerede overførsel af finansielle midler under anden søjle, der 
skyldes de lave gradueringssatser, som er foreslået, og for at sørge for en ligelig og retfærdig 
fordeling er det hensigtsmæssigt, at den maksimale grænse for tildelingen af direkte støtte 
fastsættes til 500.000 euro.

I betragtning af den større prioritet, som man ønsker at give beskæftigelsen i landbruget, og i 
betragtning af den vigtige rolle, som en stor del af landbrugsbedrifterne og navnlig 
kooperativerne spiller på dette område foreslås det, at det maksimale loft, der skal være 
gældende for hver af disse store støttemodtagere, fastsættes til 500.000 euro, hvortil kommer 
det samlede beløb, der årligt bruges til de respektive lønninger.

I betragtning af den meget ulige fordeling mellem disse store støttemodtagere i de forskellige 
medlemsstater foreslås det, at beløbene fra førnævnte foranstaltning tilbagebetales til de 
respektive medlemsstater.

d) Minimumstærskler

Kommissionen foreslår, at der indføres en minimumstærskel på 250 euro om året eller på 1 
hektar, under hvilken de små landbrugere ikke kan modtage direkte støtte, eftersom der er 
høje omkostninger til administration forbundet med behandlingen af støtteansøgninger.

Dette forslag vidner efter ordførerens mening i høj grad om et manglende socialt engagement, 
der, hvis det skulle gøre sig gældende, ikke alene ville være med til at gøre et stort antal 
landbrugere utilfredse med den fælles landbrugspolitik, men også ophæve de positive 
virkninger af det bidrag, som disse landbrugere giver. De skal betragtes som allierede, der 
ikke må undervurderes, når det gælder opnåelsen af målsætningerne om god landbrugspraksis 
og miljøpraksis. Vi skal huske, at de landbrugere, der modtager højst 250 euro, udgør næsten 
31 % af det samlede antal landbrugere, der kun tegner sig for 0,84 % af betalingerne.

Ordføreren anbefaler derfor, at Kommissionens forslag forkastes.

Ordføreren erklærer sig dog lydhør over for argumenter om nødvendigheden af at reducere 
det tunge bureaukrati, der er forbundet med betalingen af denne støtte, og foreslår derfor, at 
beløb på 500 euro eller derunder kan udbetales hvert andet år, idet der foretages en udbetaling 
det første år.

e) Supplerende betalinger (artikel 68)

Kommissionen foreslår artikel 68 som led i forslagene vedrørende afskaffelsen af den delvise 
afkobling samt overgangen til en model for tildeling af støtte på territorialt grundlag og for at 
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tage hensyn til virkningerne heraf på visse sektorer og regioner, idet medlemsstaterne får 
mulighed for at anvende op til 10 % af deres nationale lofter til at finansiere en række 
foranstaltninger til afhjælpning af de forventede virkninger. 

For bedre at udnytte mulighederne i dette instrument foreslår ordføreren:

– at indstille den planlagte finansiering til risiko- og krisestyringsforanstaltninger inden 
for rammerne af artikel 68, hvilket vil øge de økonomiske disponible midler til de 
andre planlagte foranstaltninger;

– at udarbejde en ny artikel 68 a, som giver medlemsstaterne mulighed for at anvende op 
til 5 % af beløbene ud over deres nationale lofter til at finansiere afgrødeforsikringer 
og gensidige fonde med henblik på at sikre en tilstrækkelig finansiering af risiko- og 
krisestyringsforanstaltninger; hvad angår spørgsmål vedrørende forvaltningen og 
organiseringen af markederne, bør disse instrumenter gøres operationelle inden for den 
fælles markedsordning og ikke som led i forordningen om ordninger for direkte støtte 
til landbrugere;

– at give de medlemsstater, der ønsker det, mulighed for at overføre de ubrugte beløb, 
der er omfattet af artikel 68 og 68 a under anden søjle, og at anvende dem uden at gøre 
brug af medfinansiering med henblik på at styrke deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne, således at de kompenserer for reduktionen af beløb, der er overført 
under anden søjle, som følge af nedsættelsen af den gradueringsafgift, der foreslås 
indført som et alternativ til Kommissionens forslag;

– at ophæve loftet på 2,5 %, hvilket kunne fastsættes yderligere og objektivt som led i de 
forslag, der godkendes i denne forbindelse, og i henhold til de minimis-bestemmelsen 
og den grønne boks i den landbrugsaftale, som EU har indgået inden for WTO og 
forhandlingsmandatet for Doha-runden.

f) Afkoblet støtte

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om gradvis indførelse af 
territoriebaserede kriterier for tildeling af støtte til landbrugere. Han er dog klar over, at da det 
ikke længere er aktuelt at indlede en mere indgående debat om spørgsmålet, kan en løsning 
være at give medlemsstaterne mulighed for fleksibilitet, men dette kan i sidste ende føre til 27 
forskellige modeller.

I betragtning af den nuværende situation på markederne og særlig virkningerne heraf på avlen 
bør man:

– i forbindelse med kvægavl fastholde den koblede støtte;

– hvad angår får og geder, gøre det muligt at bibeholde den koblede støtte med op til 
100 %;

– med hensyn til afgrøder, der er direkte forbundet med animalsk produktion, og for at 
styrke udbuddet af foder til dyr i en situation med en stærk efterspørgsel og høje priser 
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bibeholde den koblede støtte til tørret foder og proteinafgrøder;

– for de små fælles markedsordninger bibeholde den nuværende ordning indtil 
2012/2013;

– for tobak under hensyntagen til den beslutning, som et flertal i Parlamentet har 
vedtaget, bibeholde den nuværende ordning indtil 2012/2013.

II. RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRINGER AF DEN FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK VED ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 320/2006, 
(EF) NR. 1234/2007, (EF) NR. 3/2008 OG (EF) NR. […]/2008

a) Risiko- og krisestyring

Trods betydningen af de risiko- og krisestyringsforanstaltninger, Kommissionen 
foreslår, er disse foranstaltninger, da de har forebyggende karakter over for de 
individuelle risici og er baseret på afgrødeforsikringer og gensidige fonde, 
utilstrækkelige til at reagere på større systemiske kriser såsom de nylige kriser med 
f.eks. BSE. Derfor foreslås det at bibeholde artikel 44.

Det foreslås ligeledes at forhøje Fællesskabets medfinansiering med 70 % (+ 30 % af 
det beløb, der foreslås for de gamle medlemsstater) til de nye medlemsstater, da disse 
for tiden er i en overgangsfase og står over for problemer såsom samfinansiering af 
risiko- og kriseforanstaltninger.

Endvidere er det hensigtsmæssigt at lade landmands- og/eller brancheorganisationer 
spille en mere aktiv rolle med hensyn til risiko- og kriseforebyggelse i betragtning af 
deres potentiale til at fremme et bedre kendskab til markederne.

b) Markedsinterventionsmekanismer

– Hård hvede

Det foreslås at bibeholde en interventionsmekanisme, samtidig med at tidsplanen 
begrænses på de sidste tre måneder af produktionsåret for at tage hensyn til dens 
funktion som "sikkerhedsnet" og undgå spekulation. Endvidere forkastes den 
licitationsordning, Kommissionen har foreslået, da den kan bringe priserne ind i en 
nedadgående spiral.

– Svinekødssektoren

I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet foreslås det at bibeholde 
interventionsmekanismen i nulmængder.

– Mælkesektoren

Det foreslås at bibeholde støtten til absorption af produktionen udelukkende for 
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almennyttige organisationer.

c) Privat oplagring

Det foreslås at medtage oksekød i mekanismen for privat oplagring, når dette er udsat 
for de samme risici som de andre typer kød.

d) Eksportrestitutioner for korn

Kommissionen har forpligtet sig til at ophæve denne mekanisme, når Doha-runden er 
afsluttet inden for WTO. I betragtning af den nuværende markedssituation og alle 
fremadrettede analyser bør det være tilstrækkeligt at afskaffe denne mekanisme 
unilateralt og derved sende et klart politisk budskab om solidaritet med 
udviklingslandene og samtidig styrke den europæiske forsyning, særlig med hensyn til 
animalsk produktion.

e) Mælkesektoren

Reformen af mælkesektoren er et af de mest følsomme aspekter af "sundhedstjekket" 
og det aspekt, der giver anledning til de mest forskelligartede holdninger på grund af 
de store forskelle i produktionsforholdene over hele EU. 

Da det er nødvendigt at nå frem til et tilfredsstillende kompromis og på grund af de 
ustabile priser, der har præget mælkemarkedet i den seneste tid, foreslås det at indtage 
en mere forsigtig holdning end den holdning, Kommissionen foreslår, og nærmere 
bestemt:

– at forhøje mælkekvoterne med 1 % for produktionsårene 2009/2010 og 
2010/2011;

– inden 2010 at planlægge beslutninger om sektorens fremtid ved at foretage en 
passende vurdering af den periode, der svarer til de tre foregående produktionsår;

– at oprette en "mælkefond" finansieret med de beløb, der svarer til tillægsskatten 
og med besparelser, som vil gøre det muligt at afvikle markedsinstrumenter, hvis de 
foranstaltninger, der kan sikres med ethvert andet instrument, og særlig artikel 68, ikke 
kan finansieres på denne måde.

III. RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EF) NR. 
1698/2005 OM STØTTE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE 
FRA DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTERNE (ELFUL) RÅDETS AFGØRELSE OM ÆNDRING 
AF AFGØRELSE 2006/144/EF OM FÆLLESSKABETS STRATEGISKE 
RETNINGSLINJER FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE 
(programmeringsperioden 2007-2013)

Selv om ordføreren er enig i Kommissionens analyse af, at det er nødvendigt at 
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medtage nye udfordringer i programmerne for udvikling af landdistrikterne, særlig 
hvad angår klimaforandringer, vedvarende energi, vandforvaltning og biologisk 
mangfoldighed, mener han dog, at medlemsstaterne skal have mulighed for at 
udnytte en større fleksibilitet. Hvis Kommissionen for at tage fat på disse 
udfordringer slår til lyd for en fleksibel strategi ved at udarbejde en ikke-
udtømmende liste over foranstaltninger, som medlemsstaterne kan anvende, 
anfører den dog, at disse foranstaltninger skal finansieres af alle de supplerende 
fonde, der hidrører fra den nye graduering.

Ordføreren foreslår at begrænse denne forpligtelse til 50 % af de supplerende 
fonde, hvilket giver medlemsstaterne en større fleksibilitet i anvendelsen af de 
midler, der overføres under anden søjle, og som hidrører fra den nye graduering, 
loftet og den nye passerellemekanisme, der indføres i artikel 68, hvad enten det 
drejer sig om foranstaltninger, som skal iværksættes i forbindelse med de "nye 
udfordringer" eller i forbindelse med styrkelsen af deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

Der foreslås endvidere supplerende foranstaltninger vedrørende:

– anvendelsen af solenergi, vindenergi og geotermisk energi;
– forbedringen af forvaltningen af restkoncentrationer og genbrug af 

materialer;
– forvaltningen af risikoen for oversvømmelser.

Det foreslås at udvide anvendelsesområdet for dette instrument ved at gøre 
udgifter i forbindelse med konkrete foranstaltninger, som sigter på at fremme 
innovation og videnoverførsel, støtteberettigede, ikke kun som bidrag fra 
landbruget og udviklingen af landdistrikterne til Lissabonstrategien, men ligeledes 
med henblik på at kunne reagere bedre på de nye udfordringer, og særlig på 
spørgsmålene vedrørende de nye energikilder og bekæmpelsen af 
klimaforandringe rne  samt vedrørende den biologiske mangfoldighed og 
forvaltningen af vandressourcerne.

I betragtning af problemet med landbrugernes aldring og flugten fra land til by er 
det vigtigt at styrke støtten til unge landmænds etablering ved at forhøje den 
respektive præmie fra 55.000 euro til 75.000 euro.
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