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KORT BEGRUNDELSE

De aktuelle drøftelser om den fremtidige flerårige finansielle ramme (FFR) er af overordentlig 
stor betydning for den fælles landbrugspolitik og de beslutninger, som skal træffes i 
forbindelse med de lovgivningsmæssige reformforslag. 

Drøftelserne i Det Europæiske Råd og Rådet om ”forhandlingsrammen” afslører på 
nuværende tidspunkt hverken en konkret stillingtagen eller nogen beløb for den fremtidige 
finansielle ramme. Nærværende udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter er imidlertid en anledning til at understrege udvalgets holdning til 
Budgetudvalget, navnlig for så vidt angår de nuværende bevillinger til den fremtidig 
finansielle ramme. 

Udgangspunktet for denne udtalelse er den holdning, som Parlamentet gav udtryk for i sine 
beslutninger af 8. juni 2011 (SURE-betænkningen) og af 23. juni 2011 (Dess-betænkningen). 
I begge tilfælde anmodede Parlamentet klart om, at budgettet for den fælles landbrugspolitik 
burde opretholdes på mindst samme niveau som i den nuværende flerårige periode. 

Analyse af Kommissionens forslag

Da Kommissionen forelagde forslaget til FFR 2014-2020 den 29. juni 2011, blev forslaget til 
budgettet for den fælles landbrugspolitik ofte betegnet som en fastfrysning i faste priser. Det 
er imidlertid formålstjenligt at foretage en nærmere analyse af tallene. 

Flerårige finansielle ramme 2014-2020 (Kommissionens forslag)
(mio. EUR - 2011-priser)

Forpligtelsesbevill
inger

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt
2014-
2020

2. Bæredygtig 
vækst: 
Naturressourcer

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

heraf:
markedsrelaterede 
udgifter og direkte 
betalinger

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Kilde: COM(2011)0398

Tallene, som Kommissionen har fremlagt, er anført i faste 2011-priser. Den nuværende FFR 
2007-2013 blev på tidspunktet for sin vedtagelse i 2006 på tilsvarende vis udtrykt i 2004-
priser. 
Ved at anvende en deflator på 2 % årligt kan disse tal ændres til ”løbende priser” (som er den 
måde, hvorpå de under normale omstændigheder fremlægges); se 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Ved at anvende den samme deflator på 2 % årligt kan disse ajourførte tal for FFR 2007-2013 
også udtrykkes i faste 2011-priser: 

Flerårige finansielle ramme 2007-2013 (tilpasset efter de forskellige revisioner)
(mio. EUR - 2011-priser)

Forpligtelsesbevill
inger

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I alt
2007-
2013

2. Beskyttelse og 
forvaltning af 
naturressourcer

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

heraf:
markedsrelaterede 
udgifter og direkte 
betalinger

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Kilde: “Compendium of technical sheets”, Temaafdeling D, DG IPOL

Ved sammenligning af det samlede beløb under udgiftsområde 2 i hver enkelt tabel 
fremkommer en samlet reduktion på
420.682 mio. EUR – 382.927 mio. EUR = 37.755 mio. EUR (9 %).

NB: Den oprindelige aftale fra 2006 (371.344 mio. EUR i 2004-priser), når der ses bort fra de 
forskellige revisioner heraf (fødevarefaciliteten, Galileo, ITER osv.) ville repræsentere et 
beløb på 426.558 mio. EUR i 2011-priser for udgiftsområde 2, og lagdes disse tal til grund, 
ville Kommissionens forslag til FFR 2014-2020 svare til en budgetnedskæring på cirka 10,3 
%.

Ordførerens konklusioner 

I overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet har givet udtryk for i sine tidligere 
beslutninger, bør budgettet til den fælles landbrugspolitik som minimum opretholdes på 
samme niveau som i FFR 2007-2013. De nedskæringer, som Kommissionen har foreslået, bør 
derfor afvises, og Parlamentet bør kræve et beløb, som svarer til lofterne for den nuværende 
programmeringsperiode. 

På baggrund af de budgetmæssige stramninger både i medlemsstaterne og med hensyn til EU-
budgettet er det af afgørende betydning at sikre fleksibilitet for medlemsstaterne til at flytte 
midler mellem de to søjler i den fælles landbrugspolitik (direkte betalinger og udvikling af 
landdistrikter) så medlemsstaterne kan håndtere udfordringerne i forbindelse med deres 
landdistrikter på den mest hensigtsmæssige vis.
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FORSLAG

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

1. understreger betydningen af den fælles landbrugspolitik med hensyn til at sikre 
fødevareforsyningen til borgerne i overensstemmelse med traktaterne; noterer sig, at 
efterspørgslen efter fødevarer stiger hurtigere end udbuddet, og at virkningerne af 
klimaændringerne mærkes særlig intenst på landbrugsområdet; insisterer på, at Europa 
som den største importør af landbrugsprodukter er nødt til at opretholde og øge sit 
landbrugsmæssige potentiale og effektiviteten af sin landbrugsfødevareindustri med 
henblik på at håndtere den nuværende og fremtidige efterspørgsel efter fødevarer i EU;

2. mener, at der bør opnås enighed om den FFR 2014-2020 inden udgangen af 2012, idet EU 
ellers risikerer at miste noget af sin troværdighed og stabilitet; 

3. gentager at, Parlamentet og Rådet i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) er de lovgivende organer, og at Det Europæiske Råd ikke kan 
agere lovgiver; insisterer på, at det politiske indhold i den fremtidige fælles 
landbrugspolitik fastlægges i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure;

4. minder om sin holdning, som det gav udtryk for i sin beslutning af 8. juni 2011 om 
”Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme (FFR) for et konkurrencedygtigt, 
bæredygtigt og inklusivt Europa”1 og sin beslutning af 23. juni 2011 om ”den fælles 
landbrugspolitik på vej mod 2020: morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer 
og landområder”2, hvori det anføres, at budgettet for den fælles landbrugspolitik i den 
næste FFR bør opretholdes på mindst samme niveau, udtrykt i reale priser, som i den 
nuværende flerårige periode;

5. noterer sig med bekymring, at Kommissionens forslag til den fremtidige FFR, som 
fastlægger et samlet loft på 382 927 mio. EUR3 for udgiftsområde 2 og et underloft på 
281 825 mio. EUR for direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, ville være 
ensbetydende med en nedskæring på 37 755 mio. EUR i faste priser for dette 
udgiftsområde;

6. mener, at disse nedskæringer ikke kan opvejes ved hjælp af planlagte udgifter på andre 
budgetposter (fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede, landbrugsforskning, 
fødevaresikkerhedsreserver osv.) eller ved hjælp af fleksibilitetsinstrumenter for 
uforudsete udgifter (reserve til landbrugskriser osv.), eftersom disse er budgetreserver, 
som ikke indeholder forpligtelsesbevillinger;

7. mener, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ikke bør 
medregnes i budgettet for den fælles landbrugspolitik, da dette er misvisende: det er for 
det første ikke klart, hvorvidt – eller hvordan – landbrugere i de enkelte medlemsstater 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0297.
3 Alle tal for forpligtelsesbevillinger (2014-2020) er udtrykt i faste 2011-priser.
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overhovedet vil være i stand til at få adgang til midlerne, og for det andet vil 
medregningen af EGF forudsætte, at der fortsat vil være mange tusinde landbrugere, der 
går fallit som et resultat af internationale handelsaftaler; mener endvidere, at landbruget i 
betragtning af dets betydning for fødevaresikkerhed, og især retten til mad, ikke bør 
bruges som forhandlingsobjekt i internationale handelsaftaler;

8. understreger den store betydning af den anden søjle i den fælles landbrugspolitik, eftersom 
den yder et væsentligt bidrag i forbindelse med investeringer og oprettelse af 
arbejdspladser i landdistrikterne og i forbindelse med en forbedring af effektiviteten og 
konkurrenceevnen i landbrugssektoren; støtter derfor i overensstemmelse med de hidtidige 
reformer af den fælles landbrugspolitik at styrke den anden søjle i den fælles 
landbrugspolitik, hvilket vil øge effektiviteten af denne politik betydeligt, især i lyset af de 
nye udfordringer, der er fastsat bl.a. i Europa 2020-strategien; 

9 opfordrer derfor Rådet til at forhøje udgiftsområde 2 og underudgiftsområdet for direkte 
betalinger og markedsrelaterede udgifter til henholdsvis 420 682 mio. EUR og 336 685 
mio. EUR svarende til en fastfrysning i faste priser, som Parlamentet har anmodet om i 
sine tidligere beslutninger;

10. understreger, at landbrugspolitikken er den eneste af Unionens politikker, der har været 
genstand for så betydelige nedskæringer i Kommissionens forslag til den fremtidige FFR; 
insisterer derfor på, at hvis EU-budgettet samlet set skal reduceres, må det under ingen 
omstændigheder føre til en yderligere reduktion af budgettet for den fælles 
landbrugspolitik; 

11. understreger, at overgangen til en regional model og en mere grøn landbrugspolitik i den 
næste periode vil have alvorlige følger for landbrugerne, og at yderligere nedskæringer i 
det samlede budget for den fælles landbrugspolitik derfor vil lægge endnu større pres på 
de individuelle landbrugeres situation.

12. understreger betydningen af at sikre medlemsstaterne en vis fleksibilitet til at flytte midler 
mellem de to søjler i den fælles landbrugspolitik (forudsat at de tager hensyn til de 
eksisterende krav om samfinansiering i forbindelse med flytning af midler fra første til 
anden søjle) med henblik på at håndtere udfordringerne i forbindelse med landdistrikterne 
på en måde, der er tilpasset deres specifikke omstændigheder og deres egne strategier, 
uden at det anfægter de igangværende lovgivningsprocedurer vedrørende en reform af den 
fælles landbrugspolitik, især bestemmelserne om overførsel mellem fonde, i den 
kommende forordning om direkte betalinger;

13. mener, at programmet om fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede personer i Unionen 
bør fortsætte efter 2013.
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