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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at den fælles landbrugspolitik er en af de mest vellykkede integrerede 

politikker i Unionen, og at den på vellykket vis har opfyldt sine oprindelige mål ved at 

støtte de europæiske landbrugere og imødekomme borgernes krav om 

fødevaresikkerhed samt kvalitet og bæredygtighed; der henviser til, at der er opstået nye 

udfordringer, navnlig i forbindelse med klimaændringer og tab af biodiversitet; der 

henviser til, at det er vigtigt, at den fælles landbrugspolitik er i overensstemmelse med 

Parisaftalen og andre internationale aftaler, der beskytter klimaet og miljøet; 

B. der henviser til, at det er nødvendigt at sikre støtte til egentlige landbrugere og samtidig 

fortsætte med at støtte støttemodtagere, der har diversificeret produktionen og kilderne 

til indkomst efter årtiers politiske udmeldinger om, at de bør gøre dette, og at prioritere 

små bedrifter og belønne dem for de forskelige offentlige goder, som de leverer til 

samfundet, og samtidig sikre en retfærdig fordeling af støtte mellem bedrifter af 

forskellig størrelse; der henviser til, at det er vigtigt at styrke de regionale økonomier og 

at støtte moderniserede bæredygtige landbrug i EU, som tilvejebringer økonomiske, 

miljømæssige og sociale resultater, for at fremme forskelligartede landbrugssystemer, 

navnlig familiebrug; der henviser til, at det er af afgørende betydning at sikre 

landbrugsproduktionen i alle dele af EU, herunder i områder med naturlige 

begrænsninger, og at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard på tværs af 

regioner og medlemsstater;  

C. der henviser til, at der er en kløft mellem indkomstniveauet i landbrugssektoren og 

andre sektorer af økonomien, og at landbrugsindkomster er meget svingende; der 

henviser til, at der er risiko for, at jord ikke længere udnyttes i områder med naturlige 

begrænsninger; der henviser til, at der bør være passende investeringer i 

omstrukturering, modernisering, innovation, diversificering og udbredelsen af nye 

teknologier; 

D. der henviser til, at ifølge Den Europæiske Revisionsrets briefingdokumentet fra marts 

2018 om fremtiden for den fælles landbrugspolitik var der i 2010 for hver 100 

bedriftsledere over 55 år kun 14 bedriftsledere under 35 år, og dette tal faldt til 10,8 i 

2013; der henviser til, at gennemsnitsalderen for landbrugere i EU er steget fra 49,2 til 

51,4 år i perioden fra 2004 til 2013; der henviser til, at de mindste bedrifter oftest er 

dem, der ledes af ældre landbrugere; 

E. der henviser til, at det i lyset af den uforholdsmæssigt store administrative byrde, som er 

forbundet med de nuværende kontrol- og revisionssystemer, og overlapningerne mellem 

søjle I og II er vigtigt at forenkle den fælles landbrugspolitik for at begrænse den 

overordnede administrative byrde, der er forbundet hermed, således at politikken kan 

give mere værdi for pengene, og der kan opnås forenkling og gennemsigtighed, uden 

dog at gå på kompromis med hensyn til dens ambitiøse politiske mål; der henviser til, at 

en nedbringelse af bureaukratiet bør forbedre de miljømæssige resultater og sikre mere 

effektiv hjælp til alle landbrugere med hensyn til en tilpasning af deres 

landbrugsmetoder for at leve op til miljø- og klimarelaterede udfordringer; 
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F. der henviser til, at den fremtidige fælles landbrugspolitik, som angivet i Kommissionens 

meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug, vil fastsætte de grundlæggende 

politiske parametre, og at medlemsstaterne, både på nationalt og regionalt plan, vil 

skulle påtage sig et større ansvar for, hvordan disse mål kan nås, således at det bliver 

muligt at opretholde ensartede betingelser, forhindre konkurrenceforvridninger og nå 

målene på EU-plan; der henviser til, at den fælles landbrugspolitik i fremtiden bør være 

resultatorienteret med hensyn til ressourceeffektivitet, miljøbeskyttelse og klimaindsats; 

1. understreger, at den fælles landbrugspolitik fortsat bør være en fælles EU-politik, og at 

den kun kan opnå resultater, hvis den finansieres ordentligt; opfordrer derfor til, at 

budgettet for den fælles landbrugspolitik for EU-27 øges eller opretholdes på mindst det 

nuværende niveau i faste priser i den næste FFR efter 2020 for at opfylde ambitionerne 

om en revideret og effektiv fælles landbrugspolitik; 

2. understreger, at den fælles landbrugspolitik bør støtte bæredygtig udvikling af 

landbrugssektoren, som er en afgørende sektor for at levere sikre fødevarer, skabe 

beskæftigelse og vækst i landdistrikterne samt sikre bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer; bemærker, at det er nødvendigt at følge op med en effektiv revision og 

kontrol for at sikre, at den nye model under en reformeret fælles landbrugspolitik lever 

op til miljømæssige og sociale kriterier, således at sektoren kan opnå større 

bæredygtighed i 2030; 

3. bifalder planen om at forenkle og modernisere den fælles landbrugspolitik; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at finansielle og resultatmæssige kontrol- og 

revisionsfunktioner udføres efter de samme høje standarder for kontinuerlige 

forbedringer i alle medlemsstater og samtidig fuldt ud respektere principperne om 

subsidiaritet og fleksibilitet; understreger, at medlemsstaterne skal have tilstrækkelige 

kompetencer til at træffe afgørelse om indhold, overvågning, kontrol og sanktioner af de 

støtteordninger, som finder anvendelse på deres område, men understreger, at 

forenkling og modernisering af den fælles landbrugspolitik ikke kan reducere EU's 

ambitionsniveau, og det må heller ikke føre til en sektorisering af EU-politikker og -

programmer eller udskiftning af tilskud med finansielle instrumenter; 

4. fastholder, at tilgangen til betalinger skal være resultatorienteret; foreslår derfor, at 

følgende indikatorer medtages: 

– bevarelse og skabelse af beskæftigelse i sektoren 

– fastholdelse af små og mellemstore landbrugsvirksomheder 

– jordbundenes sundhed og biodiversitet, arts- og taxarigdom 

– muldlagsbeskyttelse og -dannelse, jordlag mod erosion 

– begrænset tab af næringsstoffer og bedre vandkvalitet 

– biodiversitet, herunder rigdom og mangfoldighed af fuglearter, vilde bestøvere og 

insekter 

– begrænsning af afhængigheden af at bruge pesticider og større udbredelse af integreret 

skadedyrsbekæmpelse (IPM)1; 

5. modsætter sig enhver form for renationalisering eller national medfinansiering; 

                                                 
1I overensstemmelse med direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider (2009/128/EF) og artikel 67 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 
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understreger behovet for en retfærdig fordeling af de direkte betalinger mellem 

medlemsstater, som skal tage højde for pålidelige socioøkonomiske forskelle og 

forskellige produktionsomkostninger for at lukke hullet mellem de forskellige regioner i 

den næste flerårige finansielle ramme; minder om, at det er afgørende at sikre lige 

konkurrencevilkår for alle landbrugere i EU og tage hensyn til den sårbarhed og de 

særlige forhold, der karakteriserer små økonomier; understreger i denne henseende 

behovet for at reformere reserven til kriser i landbrugssektoren og øge finansieringen i 

takt med indsatsen over for forskellige cykliske kriser i følsomme sektorer, oprette nye 

instrumenter, der kan begrænse prisudsving, og forhøje bevillingerne til særlige 

programmer til fordel for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og 

ø-karakter (POSEI); 

6. understreger, at støtte fra den fælles landbrugspolitik til udvikling af landdistrikterne 

giver muligheder for alle medlemsstater til at øge deres konkurrenceevne og fremmer 

effektive og bæredygtige økonomier og udviklingen af landdistrikterne, hvor det er af 

afgørende betydning for at bekæmpe affolkning, arbejdsløshed og fattigdom og fremme 

social integration; understreger derfor, at det er nødvendigt at fortsætte med at 

finansiere foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og styrke den anden søjle af 

den fælles landbrugspolitik; støtter i denne forbindelse principperne i Leader-tilgangen, 

da den fremmer innovation, partnerskaber og netværkssamarbejde i landdistrikterne; 

7. mener, at fastsættelsen af et loft for direkte betalinger ikke bør overlades til de enkelte 

medlemsstaters skøn, men skal fastsættes på europæisk plan; 

8. går ind for indførelse af degressive betalinger for at reducere støtten til større bedrifter 

og ser gerne, at der rettes fokus mod omfordelingsbetalinger, således at der kan ydes 

mere målrettet støtte (f.eks. til små og mellemstore bedrifter); 

9. understreger, at vedtagelse og anvendelse af en fornuftig definition af EU's merværdi 

ville være til gavn for den offentlige debat og beslutningstagning vedrørende EU's 

fremtidige udgifter; støtter skiftet hen imod mere fokus på effektive landbrug og EU-

merværdi, men advarer mod ethvert forsøg på at bruge en sådan definition til at rejse 

tvivl om relevansen af EU's politikker og programmer ud fra rent kvantitative eller 

kortsigtede økonomiske betragtninger; understreger behovet for at fremme en 

bæredygtig udvikling og for at udvikle landdistrikterne og klima- og miljøbeskyttelse 

gennem en landbrugspolitik, der er baseret på opfyldelsen af præstationsmål; bemærker, 

at for at skabe merværdi, skal der være fastlagt resultater og virkninger, og 

Kommissionen og medlemsstaterne bør opnå enighed om relevante evidensbaserede 

indikatorer, inden de fastsætter deres nationale og regionale handlingsplaner for 

efterfølgende overvågning og evaluering; 

10. ser gerne større synergier mellem politikker, der fremme udvikling af landdistrikter, og 

dem, der skal støtte integrationen af flygtninge; 

11. tilskynder i overensstemmelse med princippet om budgetmæssigt effektivitet til større 

sammenhæng og bedre synergier mellem den fælles landbrugspolitik og andre EU-

politikker og internationale forpligtelser, navnlig på områderne for energi, 

vandforsyning, arealanvendelse, biodiversitet, økosystemer og udvikling af 

fjerntliggende og bjergrige områder; 
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12. opfordrer til øget støtte til unge landbrugere og familiebrug og for støtte til 

beskæftigelse i landbruget i landdistrikterne, navnlig for unge landbrugere; 

13. understreger, at landbrugssektoren i fremtiden bør lægge vægt på produktion af 

fødevarer af høj kvalitet, der udgør Europas konkurrencemæssige fordel; understreger, 

at EU's standarder skal opretholdes og styrkes, hvor det er muligt; opfordrer til 

foranstaltninger til yderligere at øge den langsigtede produktivitet og konkurrenceevne i 

sektoren for fødevareproduktion og til indførsel af nye teknologier og en mere effektiv 

brug af ressourcerne, hvilket vil styrke EU's rolle som førende i verden; 

14. finder det uacceptabelt, at der er kvalitetsforskelle mellem fødevarer, der markedsføres 

og distribueres på det indre marked under samme mærke og i samme indpakning; 

glæder sig over Kommissionens tiltag for at løse problemet med dobbelt 

fødevarekvalitet på det indre marked, herunder dets arbejde vedrørende fælles 

prøvningsmetoder; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at holde øje med de store 

prisudsving for landbrugsprodukter og fremme udbredelsen af 

"risikostyringsværktøjer", idet de bidrager til at beskytte landbrugernes indkomster. 
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