Offentlig høring
"Modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik"
HOVEDPUNKTER
Vigtigste tal:
322 916 indlæg (inklusive store offentlige kampagner)
1 423 holdningsdokumenter
58 520 svar på onlinespørgeskemaet:
o 21 386 landbrugere (36,5 %)
o 27 893 andre borgere (47,7 %)
o 9 241 organisationer (15,8 %), der omfatter private virksomheder, offentlige
myndigheder, handel, erhvervsliv eller faglige organisationer, ngo'er og platforme
samt forskningssektoren og den akademiske verden.

Stor offentlig interesse for landbruget, landdistrikterne og den fælles landbrugspolitik
Den offentlige høring om "modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik"
bekræfter, at der er stor interesse for landbrug, fødevarer og den fælles landbrugspolitik i
offentligheden: de 322 916 modtagne indlæg omfatter store organiserede kampagner og
58 520 svar på online-spørgeskemaet fra enkeltpersoner og organisationer og 1 423
holdningsdokumenter.
Dette deltagelsesniveau overstiger forventningerne og overstiger langt EU-borgernes
deltagelse i tidligere høringer om den fælles landbrugspolitiks fremtid (ved den offentlige
debat i 2010 indkom 5 700 indlæg).
Endnu vigtigere er det, at det er lykkedes Europa-Kommissionen at indsamle den bredest
mulige vifte af synspunkter og betænkeligheder om EU-landbruget og inddrage den
brede offentlighed i debatten om den fælles landbrugspolitik.
Denne brede samfundsmæssige interesse viser igen, at landbruget og den fælles
landbrugspolitik vedrører hele det europæiske samfund, og at virkningerne af den fælles
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landbrugspolitik rækker udover landbrugsbefolkningen.

Opretholdelse af en stærk fælles landsbrugspolitik på EU-niveau
Den offentlige høring viser, at der er stor interesse for at føre en fælles EU-politik om
landbrug og udvikling af landdistrikter. Der er enighed om merværdien af den fælles
landbrugspolitik for EU.
Behovet for at sikre lige vilkår i det indre marked og tilstedeværelsen af grænseoverskridende
udfordringer som fødevaresikkerhed, miljø og klimaændringer (med et positivt svar fra mere
end 90 % af respondenterne) angives som de hovedgrunde, der begrunder en landbrugspolitik,
som forvaltes i fællesskab på EU-plan. Andre begrundelser omfatter behovet for at have en
fælles holdning på internationalt plan (83 %), behovet for at opretholde økonomisk, social og
territorial samhørighed i hele EU (86 %) samt behovet for en fælles ramme for udveksling af
bedste praksis (91 %). Der er også bred støtte til et fælles budget, da dette betragtes som
værende mere effektivt (62 %).
Endvidere er de forskellige interessenter enige om, at EU er det rigtige forvaltningsniveau til
at imødegå og tilpasse sig klimaændringernes indvirkning (85 %), bidrage til et højt
miljøbeskyttelsesniveau i hele EU (73 %), modvirke markedsmæssig usikkerhed (67 %) og
tilskynde til levering af sunde kvalitetsprodukter (62 %). Synspunkterne varierer mellem
landbrugerne og de øvrige borgere med hensyn til at sikre landbrugere en rimelig
levestandard, sikre fødevareforsyning til rimelige priser og fremme udviklingen af
landdistrikterne.
Selv om der er enighed om behovet for en EU-indsats (og en klar modstand mod
renationalisering af landbrugspolitikken), har organiserede interessenter forskellige
holdninger, hvad angår den specifikke ansvarsfordeling mellem EU og medlemsstaterne:
mens nogle interessenter efterlyser mere fleksibilitet på nationalt/regionalt plan, så
politikkens gennemførelse tilpasses deres specifikke lokale behov, ønsker andre
organisationer en stærkere indsats på EU-plan for at sikre lige vilkår.

Bekræftelse af kommende udfordringer
Høringen viser tydeligt, at en rimelig levestandard for landbrugerne, belastning af miljøet
og klimaforandringer (tilpasning og modvirkning) er de tre mest presserende udfordringer,
som EU's landbrug og landdistrikterne står over for.
Samtidig viser høringen, at offentligheden i høj grad er bevidst om, at landbrugernes
indkomst er lavere sammenlignet med EU-gennemsnittet (88 %), at landbrugerne får en
begrænset andel af de priser, som forbrugerne betaler (97 %), og at der er strengere
produktionskrav i EU end uden for EU (87 %). Adgang til jord og lav rentabilitet identificeres
klart som de mest relevante hindringer for at blive landbruger.
Med hensyn til de specifikke miljømæssige udfordringer prioriterer respondenterne klart
(både landbrugere og ikke-landbrugere) beskyttelse af biodiversitet, bekæmpelse af
jordbundsforringelse og en mere bæredygtig brug af pesticider og gødning.

Behov for en enklere og mere effektiv politik
Høringens deltagere mener, at den aktuelle fælles landbrugspolitik kun delvist har løst
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disse udfordringer med succes (57 %). Denne opfattelse deles af forskellige typer
respondenter (landbrugere, andre borgere og organisationer).
Alle typer respondenter (landbrugere, andre borgere og organisationer) svarer desuden alle
negativt ved vurderingen af, i hvilket omfang den nuværende fælles landbrugspolitik gør
noget ved miljøudfordringerne (63 %).
Alt for meget bureaukrati og manglende fokus på bæredygtighed fremhæves ofte som de
væsentlige problemer/hindringer, der gør det umuligt at opfylde målene for den nuværende
politik. Samtidig identificeres omlægning til mere miljøvenlig drift, støtteansøgninger og
kontrolforanstaltninger som de mest byrdefulde og komplekse elementer. Opfordringen til at
nedbringe den administrative byrde er en generel opfordring i de høringssvar, som blev
indgivet af landbrugere og offentlige myndigheder.

Forskellige opfattelser af økonomien og miljøet...
Ved spørgsmålet om landbrugeres bidrag til vores samfund er der modstridende
synspunkter: landbrugerne mener, at de er ansvarlige for at levere sunde, sikre og
diversificerede produkter og for at sikre, at der er tilstrækkeligt med fødevarer til rådighed.
De øvrige borgere ser også landbrugere som leverandører af sunde og sikre produkter, men
denne produktive rolle går hånd i hånd med ansvaret for at beskytte miljøet og sikre
landbrugsdyrs sundhed og velfærd.
Disse forskellige synspunkter viser sig også ved definitionen på den fælles
landbrugspolitiks målsætninger: mens landbrugerne fokuserer på at sikre, at de har en
rimelig levestandard, lægger andre borgere større vægt på, at der leveres sunde
kvalitetsprodukter og bidrages til et højt miljøbeskyttelsesniveau.
Respondenterne har også forskellige holdninger, når det gælder den fælles landbrugspolitiks
rolle i forhold til Kommissionens 10 prioriteter for 2014-2020: mens landbrugerne mener,
at den fælles landbrugspolitik bør gøre mere for at øge investeringer, vækst og beskæftigelse
samt styrke EU's indre marked, fokuserer de øvrige borgere på afbødning af og tilpasning til
virkningerne af klimaændringerne og levering af vedvarende energi.

Nye samfundsmæssige krav
Ud over de i forvejen velkendte økonomiske og miljømæssige målsætninger bekræfter den
offentlige høring opfordringen til at lægge større vægt på nye samfundsmæssige krav inden
for rammerne af den fælles landbrugspolitik.
Dyrevelfærd, økologisk landbrug og kvalitetsprodukter fremkommer i kravene til nye
målsætninger for den fælles landbrugspolitik. Forbrugerbeskyttelse og indarbejdelse af
sundhedsstandarder fremgår også af de skriftlige bidrag fra deltagere, der ikke er landbrugere,
samt visse interessenter.

Enighed om at opfordre til en moderne og forenklet fælles landbrugspolitik
Respondenterne i den offentlige høring er enige i behovet for at yde indkomststøtte til
landbrugere (66 %), forbedre landbrugernes position i værditilvækstkæder (96 %), støtte
målrettede investeringer (81 %) og levere flere miljø- og klimafordele (77 %).
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Når der spørges om, hvilke kriterier der skal anvendes ved tildeling af direkte støtte,
foretrækker landbrugerne klart kompensation til landbrugsaktiviteter i områder med
naturbetingede begrænsninger/områder af høj naturværdi og fastsættelse af grænser for støtte
til store støttemodtagere (lofter) og støtte til unge landbrugere. De øvrige borgere mener, at
ved tildeling af direkte støtte bør der udvises særlig opmærksomhed ved praksis, der rummer
de største miljøfordele, og små producenter.
Vand (kvalitet og kvantitet), jordbundsbeskyttelse og biodiversitet fremstår klart som de mest
relevante miljømålsætninger under den fælles landbrugspolitik. Samtidig er de mest relevante
foranstaltninger, der overvejes for bedre at imødegå klimaforandringer, nedbringelse af
drivhusgasemissioner, kulstofopbevaring og -binding, tilpasning til klimaændringer samt
diversificering af landbrugssystemer. På dette område er landbrugerne i vid udstrækning
enige i tanken om, at den fælles landbrugspolitik ville være enklere, hvis landbrugerne fik
øget valgfrihed med hensyn til miljøforanstaltninger.
Endelig er der, hvad angår konkrete forslag til forenkling, en klar enighed mellem
interessenterne om den positive indvirkning af at reducere overlapningerne mellem
foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og andre foranstaltninger under den fælles
landbrugspolitik (69 %), bedre udnyttelse af databaser og teknologier (fjernsensorer,
smartphones) for at nedbringe antallet af inspektioner på bedrifter (62 %) samt større
anvendelse af e-forvaltningstjenester (63 %).

De næste skridt
Svarene på den offentlige onlinehøring og en sammenfatning af resultaterne af den åbne
offentlige høring offentliggøres på:
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017 en

Resultatet af den offentlige onlinehøring vil, sammen med andre høringsaktiviteter, indgå i
meddelelsen om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik samt
konsekvensanalysen af den fælles landbrugspolitiks fremtid.

De bidrag, der blev modtaget ved den offentlige høring, kan ikke betragtes som
Kommissionens og dens tjenestegrenes officielle holdning.
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