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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Departementet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt via mail til euint@fvm.dk  

Skriftlig høring af §2-udvalget vedrørende Kommissionens forslag til finansiel di-

sciplin 

 

Med mail af 11. april 2013 har Fødevareministeriet fremsendt notat (L 22-13) om forslag 

til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for 

direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 

2013 i skriftlig høring.  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give input til høringen om Kommissio-

nens forslag til finansiel disciplin. 

 

Forslaget er en konsekvens af den reduktion af landbrugsstøtten, som EUs regeringsle-

dere som et element i aftalen om de flerårige finansielle rammer for 2014-2020 (FFR) 

blev enige om den 7.-8. februar 2013. 

 

Ifølge forslaget skal alle støtteudbetalinger, der ligger ud over € 5.000 per bedrift, reduce-

res med 4,98 pct. Konsekvensen af forslaget er, at lande med relativt mange store bedrif-

ter vil blive ramt hårdere end lande, hvor der er mange mindre bedrifter, der modtager 

mindre end € 5.000 i støtte.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers holdning, at denne forskelsbehandling mellem EUs med-

lemslande er fuldstændig uacceptabel. Forslaget er som nævnt en udmøntning af FFR-

aftalen. Der er intet i den indgåede aftale, der nævner, at medlemslandene skal bidrage 

med forskellige andele til den vedtagne reduktion i budgetloftet for 2014. Det er derfor 

Landbrug & Fødevarers forventning, at den danske regering arbejder for, at alle EU-lande 

skal reduceres med den samme procentsats. 

 

Forslaget fra Kommissionen skal ligeledes sikre, at der afsættes de nødvendige midler til 

den krisereserve, som også er en del af FFR-aftalen. Også her er konsekvensen af 

Kommissionens forslag, at landene bidrager forskelligt som følge af en forskellig bedrifts-

struktur. Af samme grunde som nævnt ovenfor, er det også på dette punkt Landbrug & 

Fødevarers holdning, at forslaget er fuldstændig uacceptabelt. 
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Men på dette punkt er der den skærpende omstændighed, at finansiel disciplin-

proceduren ifølge FFR-aftalen skal anvendes til at finansiere krisereserven i hvert af afta-

lens 7 år. Den øvrige del af forslaget angår alene budgetåret 2014. Konsekvensen af 

forslaget om finansiering af krisereserven er således, at forskelsbehandlingen potentielt 

vil finde sted hvert år i perioden 2014-2020. På den baggrund er det helt afgørende, at 

den fremtidige procedure for finansielle disciplin udformes, således at alle lande vil blive 

reduceret med den samme procentsats. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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Afdelingsleder 
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