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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at den fælles landbrugspolitik har været en fælles EU-politik i årtier, hvilket 

betyder, at landbrugsudgifter udgør en betydelig procentandel af det samlede EU-budget; 

understreger, at udgifterne til landbrug er relativt set faldet betydeligt i løbet af de sidste 

tre årtier fra 75 % til de nuværende 38 % i overensstemmelse med en række på hinanden 

følgende markedsorienterede reformer af den fælles landbrugspolitik; understreger derfor, 

at hver EU-borger kun bidrager med 32 cent om dagen til den fælles landbrugspolitik, og 

at denne politik har en lav fejlprocent med hensyn til uregelmæssigheder i forbindelse 

med udgifter; understreger, at fødevarer, ligesom vand, vil være en strategisk ressource i 

fremtiden, og at Europa derfor mere end nogensinde før vil have brug for den fælles 

landbrugspolitik og et stærkt landbrugsbudget; 

2. understreger, at den fælles landbrugspolitik yder stabil indkomststøtte til landbrugere via 

søjle 1 og 2, der yder støtte til landbrugsproduktion, miljøprogrammer og økonomisk 

aktivitet i landdistrikter og forebygger affolkning af landdistrikterne; bemærker i denne 

forbindelse, at det nuværende budget er afgørende for at opretholde strukturen med to 

søjler i den fælles landbrugspolitik for at kompensere og støtte landbrugere i alle 

landbrugssektorer og opfylde det vigtige mål om innovation samt beskytte og skabe job 

samt øge landbrugernes indkomster; understreger, at det for at opnå en sammenhængende 

og effektiv politik for udvikling af landdistrikterne er afgørende, at udvikling af 

landdistrikter forbliver en del af den fælles landbrugspolitik, og at den bør være 

velfinansieret med henblik på at sikre bæredygtighed i landdistrikter på lang sigt; 

3. påpeger, at hvis alle politikker i EU, på nationalt eller EU-plan, helt blev finansieret over 

EU-budgettet, ville den fælles landbrugspolitiks andel kun udgøre 1 %, som er meget 

rimeligt for en politik, som forsyner over 500 millioner borgere med fødevarer, støtter 

miljømæssig bæredygtighed og skaber beskæftigelse; mener, at den fælles 

landbrugspolitik er den bedste og billigste sikkerhedspolitik for Unionen, idet den sikrer 

tilstrækkelig fødevareforsyning, styrker den territoriale samhørighed og forebygger 

affolkning af landdistrikterne; 

4. understreger, at den fælles landbrugspolitik, som udgør mindre end 1 % af EU's samlede 

offentlige udgifter, som minimum bør opretholdes på det nuværende niveau indtil 2020 

for at sikre, at landbrugssektoren er økonomisk bæredygtig, imødekommer den stigende 

efterspørgsel efter fødevarer og fremmer vækst og beskæftigelse i EU's landdistrikter; 

5. konstaterer, at den umiddelbart store andel af EU-budgettet, der er afsat til landbrug, kan 

føre til misforståelser i offentligheden om politikken, når landbrugssubsidier i 

virkeligheden udgør et meget lille beløb i forhold til medlemsstaternes samlede BNP, men 

alligevel har en betydelig indvirkning med hensyn til at sikre kontinuitet i landbruget og 

en indtægt for landbrugerne, samtidig med at de er til gavn for landdistrikternes økonomi i 

bredere forstand; understreger, at gennemførelsesbestemmelserne til den fælles 

landbrugspolitik skal forenkles, således at den finansielle støtte til landbruget og til 

udvikling af landdistrikterne kan udnyttes bedre; 
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6. fastslår udtrykkeligt, at udgifterne til den fælles landbrugspolitik via en række politiske 

reformer er blevet reduceret og er blevet mere målrettede, markedsorienterede og rettet 

mod at forbedre konkurrenceevnen i EU's landbrug, samtidig med at politikken håndterer 

et stadigt stigende omfang af udfordringer, herunder miljøspørgsmål og klimaændringer, 

indførelsen af "forgrønnelsesforanstaltninger" og sikrer den økonomiske levedygtighed i 

landdistrikterne; understreger dog, at der bør foretages en dybdegående analyse med 

henblik på at vurdere landbrugssektorens økonomiske bæredygtighed gennem sikring af 

indkomster, og at prisudsving bør bekæmpes ved hjælp af nye instrumenter; 

7. insisterer på, at de nuværende beløb i udgiftsområde 2 som fastsat i den nuværende 

flerårige finansielle ramme skal holdes på mindst samme niveau; henviser i den 

forbindelse til artikel 2 FFR-forordningen, hvoraf det klart fremgår, at tildelte nationale 

rammebeløb ikke nedsættes ved midtvejsrevisionen; mener endvidere, at andre EU-

politikker skal have de nødvendige finansielle midler, således at Unionen kan opfylde sine 

retlige forpligtelser i overensstemmelse med den relevante sektorspecifikke lovgivning; 

finder det uacceptabelt, at de midler, der er afsat til landbrugspolitikken, omfordeles for at 

kompensere for manglende midler i andre politikker eller programmer; opfordrer 

Kommissionen til i forbindelse med migrationskrisen at undersøge muligheden for at 

styrke synergien mellem tilbagetrækning af landbrugsprodukter fra markedet og uddeling 

af levnedsmidler til de socialt dårligst stillede borgere og flygtninge gennem Den 

Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD); 

8. fastholder også, at beløbene for direkte betalinger i udgiftsområde 2 bør forblive uberørte; 

påpeger, at dette er afgørende for indkomstsituationen for mange landbrugere, navnlig i 

forbindelse med den krise, som berører flere landbrugssektorer, og at udnyttelsesgraden 

pr. år er på næsten 100 %; 

9. påpeger, at liberaliseringen af mejerisektoren truer mælkeproduktionen i 

omkostningskrævende bjergområder; opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle 

programmer, der støtter forarbejdningsfaciliteter navnlig i bjergområder, således at denne 

mælk kan forarbejdes til færdige produkter af høj kvalitet og således skabe den merværdi, 

som er absolut afgørende for mælkeproducenterne; 

10. bemærker, at prisudsving i forbindelse med forværring af markedet i mange 

landbrugssektorer er steget betydeligt i de senere år, hvilket har ført til betydelig 

svingende indtjening, som skal håndteres på en organiseret og effektiv måde, navnlig som 

følge af stigende produktionsomkostninger; bemærker, at den nuværende fælles 

landbrugspolitik ikke tilstrækkeligt har tilført reelle midler til at imødegå ustabiliteten på 

landbrugsmarkederne og sikre landbrugsindkomsterne; understreger derfor, at den 

nuværende situation har medført et behov for hurtigt at fastlægge de 

markedsforanstaltninger og de ekstraordinære kriseforanstaltninger, der er indeholdt i den 

fælles markedsordning, og for at sikre, at der findes tilstrækkelige budgetmidler til at klare 

markedskriser, såsom dem, der for øjeblikket rammer mælke-, svinekøds- og frugt- og 

grøntsags og fjerkræsektorerne; understreger, at en af de grundlæggende årsager til krisen, 

den russiske embargo, skyldtes beslutninger, som blev taget uden for sektoren; tilføjer i 

denne forbindelse, at direkte betalinger fra landbrugspolitikkens første søjle som følge af 

de budgetmæssige nedskæringer, der blev foretaget i den fælles landbrugspolitik i 

forbindelse med de seneste FFR-forhandlinger, for øjeblikket er utilstrækkelige til at 

mindske den svingende indtjening for landbrugerne; er af den opfattelse, at det er 



 

AD\1096428DA.doc 5/9 PE577.060v02-00 

 DA 

afgørende at skabe råderum inden for 2016-budgettet, og at offentlige myndigheder og 

landbrugerne hurtigt og effektivt bør overveje at indføre de få foranstaltninger, der den 14. 

marts 2016 blev vedtaget af Rådet (landbrug); påpeger, at den nuværende krise bør føre 

til, at Kommissionen reviderer visse markeds- og krisestyringsinstrumenter og sikrer, at 

der er tilstrækkelige budgetmidler til rådighed; insisterer også på, at der i forbindelse med 

midtvejsrevisionen af FFR tildeles tilstrækkelige midler i krisetider til at behandle 

spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed og dyresundhed; 

11. bemærker, at landbrugerne producerer de fødevarer, som resten af vores befolkninger har 

behov for, og at landbrugernes indkomster i de fleste medlemsstater ligger under 

gennemsnittet, hvilket har en negativ indvirkning på deres levestandard og levestandarden 

for deres familier og mindsker incitamentet for unge til at gå ind i dette erhverv; 

bemærker, at landbrugerne er presset af stigende råvareomkostninger1 på den ene side og 

på den anden side af alt for lave priser på deres varer2; mener derfor, at der bør gøres 

noget ved råvarer og produktionsomkostningerne i den fælles landbrugspolitik ved at 

tilskynde til mere autonomi; 

12. understreger, at de fastsatte lofter for den fælles landbrugspolitik frem til 2020 medfører 

langt lavere margener end i den foregående FFR, til trods for at sektoren står over for flere 

udfordringer; understreger i denne forbindelse, at enhver anvendelse af margenen 

udelukkende skal anvendes til at imødekomme behovene i landbrugssektoren, da 

langsigtet planlægning og investeringssikkerhed er af afgørende betydning for EU's 

landbrugere; påpeger, at landbrugssektoren var den sektor, som var mest ramt af den 

russiske embargo med alvorlige indirekte virkninger på markedet, og at denne ikke bør 

være den eneste sektor, der bærer den største byrde af politiske beslutninger, som det for 

øjeblikket er tilfældet; kræver en analyse af konsekvenserne af den russiske embargo for 

EU's landbrugssektor, som vil føre til forhandlinger med Rusland om at bringe den til 

ophør; 

13. advarer om, at den nuværende margen inden for landbrugsbudgettet kan vise sig at være 

utilstrækkelig med markedsvolatilitet, veterinære og plantesundhedsmæssige risici og 

andre uforudsete begivenheder, som medfører øgede krav til budgettet i en sådan grad, at 

margenen forventes at være opbrugt i slutningen af denne planlægningsperiode; mener, at 

det er beklageligt, at midlerne til plantesundhedsmæssige foranstaltninger er i 

udgiftsområde 3 i den nuværende FFR; understreger, at enhver nedskæring eller 

omfordeling i denne budgetpost kan udgøre en trussel for fødevaresikkerheden og -

sundheden i EU; 

14. understreger, at den nuværende ustabilitet på landbrugsmarkederne og de høje prisudsving 

viser, at der er behov for at beholde landbrugssubsidier, idet de gør det muligt mere 

effektivt at håndtere og kontrollere markedssvigt; konstaterer i denne forbindelse, at en 

stigning i fødevarepriser og salg af produkter i de senere år ikke er blevet givet videre til 

landbrugerne; fastholder, at der er brug for konkret støtte for at behandle problemet med 

manglende adgang til kredit for landbrugere og faldende landbrugsindkomst; minder også 

om, at de europæiske forbrugere ikke er parate til at betale for deres fødevarer til priser, 

                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2012 om forsyningskæden for landbrugsbedrifters input: struktur 

og implikationer (EUT C 227 E af 6.8.2013, s. 3). 
2 Europa-Parlamentets beslutning af 7. september 2010 om rimelige indkomster for landbrugere: en bedre 

fungerende fødevareforsyningskæde i Europa, EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 22. 
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der unægtelig ville være højere, hvis landbrugssektoren ikke modtog offentlig støtte; 

bemærker imidlertid, at direkte betalinger, der ikke svarer til landbrugsproduktionens 

virkelighed, og den progressive eliminering af udbudsreguleringsmetoder har vist sig at 

være begrænsede; 

15. bemærker, at nye prioriteter inden for landbrugssektoren, der opstår under den nuværende 

finansielle ramme, kun kan finansieres gennem nye midler; understreger derfor det øgede 

behov for at sikre tilstrækkelige margener under udgiftsområde 2 for at give plads til 

Parlamentets prioriteter; 

16. påpeger, at målene for den fælles landbrugspolitik forbliver uændrede under 

Lissabontraktaten, nemlig forbedring af landbrugets produktivitet, sikring af en rimelig 

levestandard for landbrugsbefolkningen, stabilisering af markeder, sikring af 

forsyningerne og sikring af, at forbrugerne tilbydes forsyninger til rimelige priser; 

bemærker imidlertid, at flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik 

har givet landbruget nye opgaver for så vidt angår produkternes kvalitet, miljøbeskyttelse, 

klimaændringer, forbrugersundhed, arealanvendelse og produktionsmetoder og 

produktivitet, hvilket har ført til en betydelig stigning i omkostninger for landbrugere og 

avlere; er derfor af den opfattelse, at den fælles landbrugspolitiks indvirkning på EU's 

overordnede strategier (EU 2020 og klima- og energimålene) skal analyseres, således at 

der kan drages konklusioner for perioden efter 2020; understreger, at de mål, der er fastsat 

som led i EU's strategi for bæredygtighed, også bør tages i betragtning i EU's 

landbrugspolitik; 

17. er overbevist om, at en stærk fælles landbrugspolitik i EU, både hvad angår indhold og 

finansiering, er af afgørende betydning for at nå disse mål og samtidig sikrer lige 

konkurrencevilkår og gennemsigtige fødevarekæder på det indre marked såvel som 

bæredygtige landdistrikter; mener endvidere, at en forbedring af modstandsdygtigheden 

og forbedring af beskæftigelsen og livskvaliteten i landdistrikterne bør prioriteres med 

henblik på at bekæmpe affolkningen af landdistrikterne og fremme levedygtighed; mener, 

at vi for så vidt angår søjle II stadig har brug for instrumenter efter 2020 til at støtte 

modernisering, investering og innovation med henblik på at fremme 

landbrugsfødevaresektorens konkurrenceevne og for at reducere forskellene mellem 

medlemsstaterne og mellem regionerne i udviklingen af landbrugsområder og 

landdistrikter; 

18. understreger, at landbrugsproduktionen har en høj merværdi, hvad angår at producere 

gode kvalitetsfødevarer såvel som udbud af nonfoodprodukter og tjenesteydelser, idet den 

også forsyner forarbejdningssektoren, der er vigtig for fortsat at bevare konkurrenceevnen 

for EU's landbrugssektor og dermed bidrage til den økonomiske og sociale samhørighed i 

regionerne samt EU's afbalancerede regionale udvikling; påpeger derfor, at det er 

nødvendigt at opretholde og, hvor det er relevant, at øge den støtte, som ydes til 

landbrugssektoren og landdistrikterne og give et incitament til at udvikle 

landbrugsproduktionen og imødekomme samfundets efterspørgsel efter fødevarer for at 

begrænse udsvingene og fremme beskæftigelsen i sektoren samt for at opfylde ikke-

landbrugsrelaterede EU-mål; understreger, at den fælles landbrugspolitik bidrager 

betydeligt til vækst og beskæftigelse i landdistrikter – i højere grad end andre EU-

politikker – og at jobskabelse og forbedringer i livskvalitet højner landlivets 

tiltrækningskraft i forhold til byområder; minder om, at landbrugere i statistisk henseende 
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skaber syv arbejdspladser i beslægtede sektorer og landdistrikter; påpeger vigtigheden af 

at bevare den fælles landbrugspolitiks fokus på støtte til små landbrug og familiebrug som 

hjørnestenen i fremtidens landbrugsproduktion i EU og livet i EU's landdistrikter og af at 

skabe reelle fremskridt til indfrielse af dette politikmål; understreger, hvor essentielt det er 

at bibeholde specifikke foranstaltninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik 

beregnet på områder, der lider under alvorlige og permanente naturbetingede ulemper, 

særligt bjergområder og yderliggende regioner og andre specifikke ulemper; 

19. understreger, at den fælles landbrugspolitiks succes og dens accept også afhænger af, at 

man yderligere mindsker unødvendig bureaukrati og begrænser regulerende 

administrative omkostninger til et acceptabelt og håndterligt niveau; kræver både en 

praktisk gennemførelse af den fælles landbrugspolitik og en fremskyndelse af 

forenklingen af den fælles landsbrugspolitik, hvilket derfor bør prioriteres, herunder med 

hensyn til hurtigheden af betalingerne fra de udpegede, nationale myndigheder, samtidig 

med at man opfylder de tilsigtede politiske målsætninger, som samfundet efterspørger; 

20. mener, at samhørighedspolitikken efter 2020 også bør indtage en essentiel rolle i at støtte 

udviklingen af landdistrikter hvad angår teknisk infrastruktur, jobmarkedet, udviklingen af 

erhvervslivet og grundlæggende tjenesteydelser, retablering af lokaliteter i landdistrikter 

og investeringer i vand- og kloakinfrastruktur; 

21. modsætter sig på det kraftigste enhver renationalisering af landbrugspolitikker; bemærker, 

at den ulige gennemførelse af den fælles landbrugspolitik og forskellene i 

betalingsniveauer i medlemsstaterne fører til konkurrenceforvridning inden for det indre 

marked; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at drage omsorg for, at der sker 

en ensartet gennemførelse i hele Unionen med henblik på at indfri de målsætninger, der er 

fastsat under den fælles landbrugspolitik, idet den medfører besparelser for de europæiske 

skatteydere; er bekymret over tendensen til renationalisering i forbindelse med de 

offentlige modtræk til landbrugskriser, navnlig mobiliseringen af målrettede betalinger i 

stedet for reelle EU-tiltag; bekræfter, at en velfungerende og solidt finansieret anden søjle 

er afgørende for den fælles landbrugspolitiks succes og for den økonomiske velfærd i 

Unionens landdistrikter; bemærker ulighederne mellem medlemsstaterne, både hvad angår 

deres behov for udvikling af landdistrikter og dens finansiering; 

22. påpeger, at de stadig større udfordringer, som den fælles landbrugspolitik er stillet over for 

såsom fødevaresikkerhed og bekæmpelse af prisudsving, kræver flere justerbare 

finansielle midler; kræver derfor, at essentielle og fleksible redskaber stilles til rådighed 

for landbrugerne for at imødegå disse udfordringer, hvis de opstår; opfordrer desuden til 

passende kompensationsforanstaltninger for at håndtere uforudsete hændelser og 

markedssvigt som følge af politiske beslutninger; gør opmærksom på den vanskelige 

situation på landbrugsmarkederne og de nye og voksende udfordringer, som det 

europæiske landbrug står over for; advarer mod konsekvenserne af den nuværende krise 

for landbrugsmarkederne, landbrugernes svage position i fødevareforsyningskæden og i 

de aktuelle og kommende handelsforhandlinger; mener endvidere, at vedtagelsen af 

overambitiøse reduktionsmål i forbindelse med energi-klimapakken og NEC-direktivet vil 

medføre en stigning i landbrugets produktionsomkostninger; 

23. understreger for så vidt angår perioden efter 2020, at der i forbindelse med den videre 

udvikling af den fælles landbrugspolitik først skal defineres politiske foranstaltninger og 
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konkrete mål for disse, inden de nødvendige budgetmidler kan bevilges; understreger 

behovet for at overveje oprettelsen af en EU-landbrugsforsikringsfond, der kan anvendes i 

forbindelse med kriser, f.eks. til at reducere produktionsmængder for at sikre stabile priser 

for landbrugere for de råvarer, der produceres i Europa. 
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