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§2-høring af notat om forslag til CAP-plan forordning (L12-21) 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar om notat om forslag til CAP-plan forordning 

(L12-21), der blev sendt i høring den 5. marts 2021. Forslaget er til politisk drøftelse blandt EU’s 

landbrugsministre på rådsmøde den 22.-23. marts. Høringssvaret ligger i forlængelse af tidligere 

fremsendte høringssvar om forslaget. 

 

To nye temaer berøres i notatet og kommenteres derfor nedenfor. Det er Europa-Parlamentets for-

slag om indførelse af social konditionalitet og Europa-Parlamentets forslag om indførelse af en ny 

klageadgang for støttemodtagere. Først vil vi dog gerne knytte en overordnet kommentar til Eu-

ropa-Parlamentets forslag generelt. 

 

Generelt om ”leverancemodellen” 

Det fremgår af notatet, at Europa-Parlamentets ændringsforslag generelt ønsker mere detaljeregu-

lering af medlemsstaterne, højere grad af øremærkning af midler samt mere fokus på overholdelse 

af regler (compliance) frem for en mere resultatbaseret tilgang (performance), hvilket ellers var en 

af hovedelementerne i Kommissionens forslag. Landbrug & Fødevarer er optaget af, at der sikres 

en frihed og fleksibilitet i de enkelte landes udmøntning, så den kan være målrettet, fair og enkel i 

forhold til nationale og lokale behov. Yderligere bemærkninger i høringssvaret til den horisontale 

forordning (L 10-21). 

 

Social konditionalitet 

Europa-Parlamentet foreslår, at de enkelte lande som en del af konditionaliteten skal fastsætte be-

tingelser i forhold til regler om sociale forhold og arbejdsmarkedsregler. Landbrug & Fødevarer bak-

ker ikke op om indførelse af en social konditionalitet i landbrugspolitikken. Vi mener, at spørgsmål 

om løn- og arbejdsvilkår i Danmark bedst håndteres inden for rammerne af og med respekt for den 

danske arbejdsmarkedsmodel. Vi bemærker, at man i landbrugspolitikken knytter de specifikke be-

tingelser under konditionaliteten til egentlige lovkrav, og det derfor vil være vanskeligt at knytte den 

i Danmark til spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår. Vi er også opmærksomme på at indførelse af nye 

sociale betingelser for at opnå landbrugsstøtte vil øge de bureaukratiske byrder på et område, der 

allerede er et stort og svært regelkompleks. 
 

Ny klageadgang 

Landbrug & Fødevarer ser positivt på forslaget om oprettelse af en klageadgang, der vil give støtte-

modtagere direkte adgang til at klage til Kommissionen over afgørelser, der træffes af de nationale 

myndigheder. 
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