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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 

forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at EU og dets medlemsstater alle er parter i Parisaftalen og derfor 

forpligtede til at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C i forhold 

til det førindustrielle niveau og gøre en indsats for at begrænse temperaturstigningen til 

1,5 °C i forhold til det førindustrielle niveau; 

1. glæder sig over 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og dens mål for bæredygtig 

udvikling; efterlyser, at der tages det samme hensyn til alle tre aspekter af bæredygtighed 

(social, miljømæssig og økonomisk); understreger, at selv om EU's landbrug allerede yder 

et værdifuldt bidrag til bæredygtighed gennem den fælles landbrugspolitik, miljøkrav og 

krydsoverensstemmelse, er det stadig nødvendigt at tilpasse det bedre på globalt, 

europæisk og nationalt plan til mere komplekse og indbyrdes forbundne tendenser og 

udfordringer, som verden i dag står over for, samtidig med at der tages særlig hensyn til 

de globale mål for bæredygtig udvikling; 

2. understreger det afgørende bidrag, som den europæiske landbrugssektor yder til 

opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål 2 om at stoppe sult, opnå 

fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug; anerkender 

endvidere dens betydning med hensyn til at bidrage til de andre mål for bæredygtig 

udvikling såsom bæredygtig vandforvaltning (mål 6), adgang til billig, pålidelig og 

bæredygtig og moderne energi for alle (mål 7), vedvarende, inklusiv og bæredygtig 

økonomisk vækst (mål 8), bæredygtige produktionsmønstre (mål 12), bekæmpelse af 

klimaændringer (mål 13) samt bæredygtig skovforvaltning, stop for forringelse og 

genopretning af jord, bekæmpelse af ørkendannelse og stop for tab af biodiversitet 

(mål 15); 

3. understreger det unikke og komplementære forhold mellem landbrug, miljø og 

fødevaresikkerhed; fremhæver i denne forbindelse den rolle, som lokale ordninger for 

miljøvenligt landbrug spiller i medlemsstaterne med hensyn til at fremme og styrke dette 

forhold; 

4. opfordrer Kommissionen til at fremme mere effektive dyrkningsmetoder – herunder agro-

økologiske og diversificeringsbaserede tilgange – samt bedre og mere bæredygtig 

forvaltning af landbrugsressourcerne i EU og tredjelande med det mål at mindske 

råvareomkostningerne til landbrugsproduktion og nedbringe spildet af næringsstoffer, 

fremme udvekslingen af viden og innovation, øge ressourceeffektiviteten samt fremme 

mangfoldigheden af afgrøder og styrke landbrugssystemernes bæredygtighed; 

5. bemærker, at kvinder, der arbejder i landbruget i udviklingslandene, kunne øge 

bedrifternes udbytte med 20-30 %, hvis de havde samme adgang til ressourcer som mænd; 

understreger, at dette udbytteniveau kunne nedbringe antallet af mennesker, der sulter, 

med 12-17 % på verdensplan; 

6. påpeger, at den europæiske landbrugssektor er garant for millioner af arbejdspladser i 

landdistrikterne og i andre sektorer og sikrer fødevareforsyning og fødevaresikkerhed 
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samt landdistrikternes attraktivitet som levested for mennesker og i økonomisk og 

rekreativ henseende; påpeger endvidere, at høj biodiversitet og et landskab med høj 

naturværdi er nødvendige for at tiltrække mennesker til landområderne og føre merværdi 

til landdistrikterne; bemærker den betydelige værdi af politikken for udvikling af 

landdistrikterne i opbygningen af bæredygtige, robuste og levedygtige lokalsamfund og 

økonomier; påpeger, at bedre adgang for landbrugere til ressourcer er af afgørende 

betydning for at opnå dette; 

7. opfordrer til, at der udvikles landbrug ved at fokusere på familiebedrifter ved hjælp af en 

bedre udnyttelse af de europæiske fonde såsom Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) og ved at lægge særlig vægt på små og mellemstore virksomheder, 

ved at udveksle og overføre ekspertise og ved at udnytte fordelene ved de lokale og 

regionale værdier, regional beskæftigelse og produktionskæder med større vægt på bynære 

forbindelser og direkte salg, som har været en vellykket model i mange dele af EU; har 

den holdning, at landbrugernes mulighed for at skabe en rimelig indkomst i kraft af deres 

arbejde er en forudsætning for det europæiske landbrugs bæredygtighed og en garanti for 

landbrugernes velfærd; 

8. mener, at der skal sikres tilstrækkelige offentlige investeringer for at garantere varige, 

bæredygtige og rummelige løsninger; 

9. fremhæver navnlig kvinders afgørende rolle som medlemmer af familiebedrifter, som er 

den vigtigste samfundsøkonomiske enhed i landdistrikterne, og deres indsats med hensyn 

til fødevareproduktion, bevaring af traditionelle kundskaber og kompetencer og kulturel 

identitet samt beskyttelse af miljøet, særlig i betragtning af, at kvinder i landdistrikterne 

desuden er ramt af løn- og pensionsforskelle; 

10. minder om, at det er vigtigt at garantere ordentlige offentlige tjenester, navnlig hvad angår 

omsorg for børn og ældre, og at disse tjenester er særlig vigtige for kvinder, da de 

traditionelt har spillet en vigtig rolle ved at tage sig af de unge og ældre medlemmer af 

familien; 

11. bifalder Kommissionens forpligtelse til at arbejde videre med at forenkle den fælles 

landbrugspolitik og anmoder Kommissionen om at tage behørigt hensyn til eventuelle 

hensigtsmæssige forslag til yderligere forenkling og en målrettet tilgang; 

12. fremhæver den vigtige rolle, som traditionel viden og traditionelle fødevarer spiller, især i 

regionerne i den yderste periferi, bjergområder og ugunstigt stillede områder i EU, samt 

de økonomiske bidrag, som de europæiske kvalitetsordninger såsom beskyttede 

geografiske betegnelser indebærer for lokalområderne; minder om Parlamentets 

enstemmige tilslutning til at udvide denne form for beskyttelse, så den omfatter en bredere 

vifte af regionalt producerede varer; understreger i denne forbindelse desuden, hvor 

vigtige de europæiske kvalitetsordninger (BOB/PGI/GTS) er med hensyn til at skabe 

mulighed for og opretholde indtjeningskilder i disse områder; anerkender, at kendskabet 

til disse ordninger kun er udbredt i nogle medlemsstater, og kræver øget bevidsthed i EU 

om deres fordele; 

13. understreger vigtigheden af og potentialet ved en bæredygtig skovforvaltning i Europa, 

herunder andre ressourcer i skovene end træ, der sikrer værditilvækst og arbejdspladser og 

yder et væsentligt bidrag til opfyldelsen af biodiversitets-, klima- og 
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miljøbeskyttelsesmålene; fremhæver behovet for at integrere de mange muligheder for 

anvendelse af træ, så denne ressource udvikles fuldt ud på en bæredygtig måde; påpeger, 

at EU ikke har en fælles politik om skove, men at skovforvaltningen bør opfylde kravene i 

Forest Europe (ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa); 

14. understreger betydningen af en bæredygtig produktion og anvendelse af træ og andre 

skovbaserede materialer såsom kork og træderivater, herunder tekstilfibre, for den videre 

udvikling af bæredygtige økonomiske koncepter og skabelsen af grønne jobs; 

15. understreger det bidrag, som skovene i Middelhavsområdet og dehesa-

skovlandbrugssystemet – der på en integreret måde kombinerer ekstensiv 

husdyrproduktion med landbrug og skovbrug – leverer til målene om at bevare og sikre 

biodiversitetens bæredygtighed med henblik på, at disse får anerkendelse og støtte under 

den fælles landbrugspolitik; 

16. anerkender behovet for bedre transport og logistik for skovforvaltning og udvinding af 

tømmer; opfordrer derfor medlemsstaterne til at udvikle bæredygtige logistik- og 

skovbrugssystemer, som har en mere begrænset indvirkning på klimaet; 

17. fremhæver desuden vigtigheden af at have en fælles vision og en fælles ramme for alle 

medlemsstaternes foranstaltninger, hvor der lægges særlig vægt på de centrale drivkræfter 

bag udviklingen af et bæredygtigt landbrug såsom bæredygtige ressourcer og 

klimapolitikker; 

18. understreger den betydning, som bioenergi har for landbrugsbedrifter, og værdien af 

anlæg til produktion, lagring, distribution og forbrug på selve bedriften af vedvarende 

energi, da de gennem yderligere afsætningsmuligheder bidrager til indtægtssikkerhed og 

både skaber og bevarer arbejdspladser i landdistrikterne; understreger, at udviklingen af 

bioenergi kan foregå på bæredygtig vis og ikke må hæmme produktionen af fødevarer og 

foder; understreger, at energibehovet i stedet bør opfyldes ved at tilskynde til anvendelse 

af affald og biprodukter, der ikke er nyttige i en anden proces; 

19. bemærker, at bekæmpelse af spild og tab af fødevarer i hele produktions- og 

forsyningskæden er et vigtigt aspekt af bæredygtig udvikling, som landbruget bør bidrage 

til; påpeger, at bioøkonomien via genanvendelse af landbrugs- og fødevareaffald (der ikke 

kan anvendes til andre formål) samt husdyrgødning, f.eks. i biogasanlæg og 

bioraffinaderier og til produktion af gødning, kan bidrage til at begrænse landbrugets 

miljømæssige indvirkninger gennem reducering af landbrugets udledninger af 

drivhusgasser og forurenende emissioner til luft, jord og vand og også kan bidrage til en 

mere effektiv og bæredygtig ressourceudnyttelse; fremhæver vigtigheden af støtte under 

anden søjle til indførelse af teknologi, som gør det muligt at bruge landbrugsaffald i en 

effektiv landbrugssektor; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i 

sådanne teknologier, hvor det er hensigtsmæssigt; 

20. fremhæver vigtigheden af biprodukter fra fremstilling af biobrændstof som en regional 

kilde til proteinrigt dyrefoder – et område, hvor omkring 70 % af behovet i 2012-2013 

skulle dækkes af import fra lande uden for EU1; 

                                                 
1 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf
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21. understreger det bidrag, som husdyrsektoren yder til EU's økonomi og et bæredygtigt 

landbrug, navnlig når de integreres i landbrugsproduktionen; henleder opmærksomheden 

på det potentiale, som aktiv styring af næringsstoffers kredsløb inden for husdyrsektoren 

har med hensyn til at mindske indvirkningen fra CO2-, ammoniak- og nitratudledninger på 

miljøet; gør endvidere opmærksom på det potentiale, der ligger i integreret landbrug i 

forbindelse med at bidrage til et mere velfungerende landbrugsrelateret økosystem og en 

miljøvenlig landbrugssektor; 

22. bemærker, at dyrkning af bælgfrugtafgrøder i vekseldrift kan sikre en win-win-situation 

for både landbrugere, dyr, biodiversitet og klima; opfordrer desuden Kommissionen til at 

fremlægge en proteinplan, som omfatter bælgfrugtafgrøder i vekseldrift; 

23. anser fortsatte fremskridt inden for præcisionsjordbrug, digitalisering, rationel anvendelse 

af energi, plante- og dyreavl og indarbejdelse af integreret plantebeskyttelse for 

nødvendige, idet effektivitetsgevinster på baggrund af målene for bæredygtig udvikling 

kan bidrage til at mindske landbrugets arealkrav og miljøpåvirkninger; mener, at 

biodiversitet for landbrugerne vil medvirke til at øge deres indkomst, forbedre jordens 

sundhedstilstand og udbytte, bidrage til skadedyrsbekæmpelse og fremme bestøvningen; 

understreger derfor, at det er vigtigt at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for at 

sikre rettidige og effektive beslutningsprocedurer; understreger, at disse "intelligente" 

løsninger bør fremme og støtte initiativer, der er skræddersyet til de små bedrifter uden 

stordriftsfordele, så de kan drage fordel af de nye teknologier;  

24. mener, at det er afgørende at opretholde og udvikle de traditionelle og lokale racer, da de 

har en evne til at tilpasse sig de særlige forhold i deres eget miljø, og mener, at 

landbrugernes ret til at dyrke planter selvstændigt og at lagre og udveksle såsæd af 

forskellige arter og sorter skal respekteres med henblik på at sikre den genetiske 

mangfoldighed i landbruget; afviser enhver form for forsøg på at tage patent på 

livsformer, planter og dyr, genetisk materiale eller væsentlige biologiske processer, især 

når indfødte stammer, varianter eller karakteristika er involveret; 

25. mener, at det for yderligere at tilskynde til landbrug af høj standard og kvalitet i Europa og 

sikre det europæiske landbrug i tråd med 2030-dagsordenen er nødvendigt fortsat at 

fokusere på forskning, innovation og uddannelse og at investere i konsulenttjenester i 

landbruget; fremhæver vigtigheden af løbende faglig udvikling inden for nye teknologier 

for at fremme effektivitet og miljømæssig bæredygtighed; opfordrer derfor til fortsat 

forskning i og udvikling af høj- og lavteknologiske applikationer og 

plantebeskyttelsesmidler, herunder biologiske pesticider med lav risiko og biologiske 

kontrolforanstaltninger, om muligheden for at begrænse brugen af vand og forbedre 

jordbundskvaliteten; 

26. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan og nedsætte en ekspertgruppe 

med henblik på at arbejde på et mere bæredygtigt system til forvaltning af integreret 

plantebeskyttelse; påpeger behovet for en skadedyrsbekæmpelse, der forbedrer samspillet 

mellem planteavl, naturlige bekæmpelsessystemer og anvendelse af pesticider; 

27. erkender de langsigtede udfordringer, der er forbundet med bæredygtigt landbrug, og 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en langsigtet 

investeringsplan, hvor der er kontinuitet i finansieringen af grundforskning og anvendt 

forskning; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i 



 

AD\1126394DA.docx 7/9 PE600.908v02-00 

 DA 

uddannelse af specialister i bæredygtigt landbrug og til at åbne mulighed for at rådføre sig 

hos eksperter; 

28. mener, at det er nødvendigt at udbrede adgangen til bredbåndsforbindelser og forbedre 

transporttjenesterne i landdistrikterne for ikke blot at bidrage til at opnå de miljømæssige 

mål for bæredygtighed, men også fremme væksten i landdistrikterne på en måde, som er 

fuldt ud bæredygtig i miljømæssig, økonomisk og social henseende. 
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