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Grundbetalingsordningen for landbrugere har iboende 
begrænsninger, siger EU-revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der iboende begrænsninger i den såkaldte 
grundbetalingsordning for landbrugere, der blev indført i 2015 som led i 2013-reformen af den fælles 
landbrugspolitik. Revisorerne konkluderer, at ordningen operationelt er på rette spor, men at dens 
effekt med hensyn til at forenkle, målrette og sikre konvergens i støtteniveauerne er begrænset. 

Grundbetalingsordningen tager sigte på at yde grundlæggende indkomststøtte til landbrugerne og bidrage 
til en bæredygtig fødevareproduktion i EU uden at forvride produktionsbeslutningerne. Med årlige udgifter 
på ca. 18 milliarder euro til omkring fire millioner landbrugere er den EU's største indkomststøtteordning 
for landbrugere. 

Forenkling var et af de styrende principper i 2013-reformen. Men de komplekse regler om 
grundbetalingsordningen og støtteberettigede arealer indeholdt flere valgmuligheder og undtagelser, siger 
revisorerne. Sommetider gjaldt det for de regler og muligheder, som medlemsstaterne valgte, at de skabte 
større kompleksitet, øgede byrden på de nationale myndigheder og medførte, at nogle landbrugere 
opnåede uventede fortjenester. 

For at sikre en bedre målretning af støtten mod "aktive landbrugere" udvidede reformen de kategorier af 
jord, der kan ydes støtte for, fordi medlemsstaterne havde forskellige tilgange til definitionen af centrale 
termer såsom "landbrugsareal" og "landbrugsaktivitet". Men reformen kunne også skabe betydelige 
gennemførelsesproblemer. Medlemsstaternes valg havde stor indvirkning på omfordelingen af støtte, og 
landbrugere kunne i nogle tilfælde grundet tidligere støtteniveauer fastholde retten til særlig høj støtte. 
Grundbetalingsordningen er grundlæggende arealrelateret og ikke indkomstrelateret, siger revisorerne, og 
derfor gavner den primært større landbrug.  

"Grundbetalingsordningen er en vigtig indkomstkilde for mange landbrugere, men den har iboende 
begrænsninger," siger João Figueiredo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
beretningen. "Den tager ikke højde for markedsforholdene, anvendelsen af landbrugsarealerne eller den 
enkelte bedrifts forhold og er ikke baseret på en analyse af landbrugernes samlede indkomstsituation." 

Kontrolsystemerne i de besøgte medlemsstater mindskede i høj grad risikoen for ukorrekt beregning, og 
betalingerne var samlet set ikke væsentlig fejlbehæftede. I nogle tilfælde var værdien af 
betalingsrettighederne imidlertid upræcis, kun foreløbigt beregnet eller baseret på skøn. Kommissionen 
gav medlemsstaterne omfattende vejledning, men den kunne ikke altid sikre, at reglerne blev anvendt på 
en ensartet måde, og den manglede vigtige overvågningsoplysninger. 
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Hvad angår den nuværende grundbetalingsordning (der gælder indtil 2020) fremsætter revisorerne en 
række anbefalinger til Kommissionen vedrørende tildeling og beregning af grundbetalingsrettigheder, de 
nationale betalingsorganers centrale kontroller, Kommissionens systemer til formidling af information til 
medlemsstaterne og de nationale certificeringsorganers rolle. 

Hvad angår perioden efter 2020 anbefaler de, at Kommissionen analyserer de faktorer, der har betydning 
for indkomsten i alle grupper af landbrugere, deres behov for indkomststøtte og værdien af de offentlige 
goder, som landbrugerne leverer. Den bør fra begyndelsen forsyne de foreslåede foranstaltninger med 
hensigtsmæssige operationelle målsætninger og basislinjer, som gør det muligt at måle resultaterne. 

Bemærkninger til redaktører 

Grundbetalingsordningen anvendes i Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, 
Kroatien, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Østrig, Portugal, Slovenien, Finland, Sverige og Det 
Forenede Kongerige. De resterende medlemsstater, der tilsluttede sig EU i 2004 eller 2007, anvender en 
lignende, men midlertidig ordning, den generelle arealbetalingsordning.  

Særberetning nr. 10/2018 "Grundbetalingsordningen for landbrugere - Ordningen er operationelt på rette 
spor, men dens effekt med hensyn til at forenkle, målrette og sikre konvergens i støtteniveauerne er 
begrænset" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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