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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 13. marts 2020 

EU's landbrugspolitik under omstilling: Kontinuitet er nødvendig 
ligesom klare regler, siger revisorerne  

Der er forsinkelser med hensyn til at vedtage EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-
2027 og den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2020. Europa-Kommissionen har derfor 
foreslået overgangsregler vedrørende den fælles landbrugspolitik i 2021, så betalingerne til 
EU's landbrugere og landdistriktsudvikling kan fortsætte efter den nuværende politiks udløb i 
2020, indtil en ny fælles landbrugspolitik træder i kraft. Disse forsinkelser vil udsætte en 
potentielt mere ambitiøs EU-landbrugspolitik med mindst et år, advarer Den Europæiske 
Revisionsret i en ny udtalelse. Denne ekstra tid bør bruges til at adressere de klima- og 
miljømæssige udfordringer, der er beskrevet i den grønne pagt, sikre en solid forvaltning af den 
fremtidige fælles landbrugspolitik og forbedre dens performanceramme, siger revisorerne. 

Kommissionen har foreslået at forlænge de gældende retlige rammer og fortsætte finansieringen 
af politikken på grundlag af de beløb, den har foreslået for perioden efter 2020. Den foreslåede 
overgangsforordning har til formål at skabe vished om og kontinuitet i ydelsen af støtte og at 
sikre en gnidningsløs overgang fra den nuværende til den kommende periode. De foreslåede 
overgangsregler for 2021 bygger på den antagelse, at den nye fælles landbrugspolitik - som 
oprindelig skulle træde i kraft 1. januar 2021 - vil blive forsinket med ét år. Revisorerne 
analyserede, om de foreslåede regler er juridisk klare og finansielt forsigtige, og vurderede deres 
konsekvenser for den fælles landbrugspolitik efter 2020. 

"Den aktuelle situation i drøftelserne mellem Europa-Parlamentet og Rådet tyder på, at det kan 
blive en udfordring at anvende de nye retlige rammer og de strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik fra 2022," siger João Figueiredo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for udtalelsen. "Den ekstra tid bør bruges til at adressere de forhold, vi har 
fremhævet, især vedrørende de klima- og miljømæssige udfordringer." 

Kommissionens forslag giver medlemsstaterne mulighed for at forlænge deres programmer for 
landdistriktsudvikling med et år indtil udgangen af 2021. Revisorerne understreger, at 
medlemsstaterne ved brug af "nye midler" under gamle regler bør efterstræbe miljø- og 
klimarelaterede mål med som minimum det samme ambitionsniveau som hidtil. Revisorerne 
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bemærker også den stigende opmærksomhed på landbrugere, som ikke er egentlige landbrugere 
men anskaffer sig landbrugsjord for at modtage betalinger under den fælles landbrugspolitik, og 
opfordrer Kommissionen og lovgiverne til at bruge det ekstra år til at vurdere de dermed 
forbundne risici og behovet for at ændre kriterierne i lovgivningsforslagene vedrørende den 
fælles landbrugspolitik efter 2020. De påpeger også, at den efterfølgende vurdering af den 
nuværende periode udskydes til udgangen af 2026, hvilket betyder, at Kommissionen vil skulle 
udarbejde sit forslag til den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2027 uden at have 
foretaget en fuld performanceevaluering af den fælles landbrugspolitik for 2014-2020.  

Bemærkninger til redaktører 

I 2018 foreslog Kommissionen en ny fælles landbrugspolitik for perioden efter 2020 - med 
virkning fra 1. januar 2021 - hvor betalingerne ikke længere blot skulle baseres på overholdelse af 
reglerne, men også på performance med hensyn til at opfylde målsætningerne i 
medlemsstaternes strategiske planer. Samme år afgav Revisionsretten udtalelse nr. 7/2018 om 
den foreslåede reform og konkluderede, at den ikke levede op til EU's ambitioner om en 
grønnere og mere solid performancebaseret tilgang.  

Ifølge Kommissionens lovgivningsforslag vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 2020 skulle 
medlemsstaterne indsende deres strategiske planer til Kommissionen senest den 1. januar 2020. 
Hvis den nye FFR ikke vedtages i 2020, vil de nuværende finansielle lofter være gældende i 2021. 
Overgangsforordningen vedrører støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og påvirker 
adskillige aspekter af den fælles landbrugspolitik, herunder flerårige forpligtelser, miljø- og 
klimaambitionerne, betalingsplanerne og evalueringsordningerne. 

Den Europæiske Revisionsret bidrager også til bedre lovgivning i Den Europæiske Union ved at 
offentliggøre udtalelser om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. 
Lovgivningsmyndighederne - Europa-Parlamentet og Rådet - bruger disse udtalelser i deres 
lovgivningsarbejde. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2020 om Kommissionens foreslåede overgangsforordning 
vedrørende den fælles landbrugspolitik i 2021 og Sammenfatning af Revisionsrettens 
bemærkninger fra 2019 om Kommissionens lovgivningsforslag vedrørende den næste flerårige 
finansielle ramme (FFR) foreligger på Revisionsrettens websted eca.europa.eu.  

Pressekontakt vedrørende denne udtalelse: 
Damijan Fišer - E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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