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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. noterer sig de 59 994,9 mio. EUR i forpligtelser og 58 014,3 mio. EUR i betalinger, som 
Kommissionen foreslår i budgetforslaget for 2020 til udgiftsområde 2, hvoraf 
bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget er forhøjet en smule til 
43 531,8 mio. EUR i forpligtelser (+0,8 %) og til 43 501,7 mio. EUR i betalinger 
(+0,9 %) i forhold til 2019-budgettet; beklager dybt, at bevillingerne til Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) reduceres til 14 708,7 mio. 
EUR i forpligtelser (-0,1 %) og 13 141,2 mio. EUR (-0,1 %) i betalinger i forhold til 
2019-budgettet, hvilket hovedsagelig beror på en stagnation i ELFUL's nominelle værdi 
som sådan og på et stærkt fald i støtteudgifterne;

2. insisterer på, at enhver indtægt i EU-budgettet, der stammer fra formålsbestemte 
indtægter eller tilbagebetalinger fra uregelmæssigheder fra landbruget i tidligere år, skal 
forblive under udgiftsområde 2;

3. insisterer på, at landbrugsbudgettet ikke bør nedskæres yderligere, især fordi 
landbrugssektoren ofte rammes af kriser, der kræver budgetmæssige svar;

4. bemærker, at regnskabsåret 2020 er det sidste i den nuværende flerårige finansielle 
rammeperiode, og understreger derfor, at det er vigtigt at forberede og lette tilpasningen 
til den nye finansielle periode, hvor landbrugerne skal sikres en rimelig levestandard;

5. er dybt bekymret over de budgetmæssige konsekvenser af et aftaleløst Brexit og 
modsætter sig på det kraftigste – idet landbrugerne er nødt til at planlægge deres 
aktiviteter i forvejen – enhver uventet nedskæring af bevillingerne til den fælles 
landbrugspolitik i 2020, i tilfælde af at der ikke indgås en aftale mellem Unionen og Det 
Forenede Kongerige;

6. understreger, at Unionens budget absolut skal være i overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, der blev vedtaget i december 2015;

7. beklager nedskæringen af de af Kommissionen foreslåede bevillinger til 
producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren (-14,6 mio. EUR), som kan have 
en negativ indvirkning på deres voksende bidrag til at genskabe balancen i 
forhandlingspositionen i fødevareforsyningskæden, eftersom landbrugerne vil være 
direkte berørt; mener, at Kommissionen i denne forbindelse bør sikre, at betalingerne til 
denne sektor ikke reduceres; beklager, at der ikke afsættes bevillinger til 
fjerkrækødsektoren, og foreslår, at der tildeles midler under afsnittet "Andre 
foranstaltninger for svinekød, fjerkræ, æg, biavl og andre animalske produkter" til støtte 
for fjerkræsektoren, eftersom denne sektor lider under en urimelig forvridning af 
samhandelen med Ukraine;

8. beklager den manglende kompensation for den nedskæring af bevillinger, som 
Kommissionen har foreslået for frugt- og grøntsagsproducenter i Unionen, idet denne 
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sektor står over for en alvorlig krise på grund af fytofage eller patologiske agenser som 
tristezavirussen for appelsiner, mal secco for citroner, tuta absoluta for tomater og 
xylella fastidiosa for oliventræer; anmoder derfor om, at der til trods for nedskæringerne 
af bevillingerne påtænkes en finansieringsplan for citrusfrugter for at støtte 
omkostningerne til omstilling af de nuværende citrusfrugt- og olivenplantager til sorter 
af de samme planter, som er mere modstandsdygtige, og som åbner mulighed for en reel 
relancering af sektoren;

9. glæder sig over Kommissionens forslag om at afsætte 50 mio. EUR til "Andre 
foranstaltninger for oksekød" med henblik på at støtte oksekødssektoren i Irland i 
tilfælde af markedsvanskeligheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges 
potentielle udtræden af Unionen; understreger, at Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen endvidere vil have en betydelig negativ indvirkning på flere landbrugssektorer 
i Unionen; anmoder Kommissionen om at foreslå en støtteplan baseret på en behørig 
konsekvensanalyse sektor for sektor og medlemsstat for medlemsstat for alle de 
landbrugssektorer i Unionen, der sandsynligvis vil blive berørt af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen, og om at udvide denne plan til at omfatte de berørte 
medlemsstater i overensstemmelse med deres eksponeringsgrad; mener, at planen for at 
være effektiv skal omfatte strukturelle foranstaltninger, der tager sigte på at styrke 
organiseringen af de pågældende sektorer og fremme diversificeringen af 
handelsstrømme;

10. er af den opfattelse, at handelsaftalen mellem Unionen og Mercosur vil skabe et 
yderligere pres for de pågældende landbrugssektorer, og anmoder derfor Kommissionen 
om inden udgangen af 2019 at redegøre nærmere for indholdet af EU's støtteplan på 
1 mia. EUR, der blev bebudet den 28. juni 2019, og som har til formål at gøre det 
muligt for følsomme landbrugssektorer i Unionen at håndtere de potentielle negative 
virkninger af denne aftale, hvis den ratificeres;

11. fremhæver den manglende budgetmæssige effektivitet med hensyn til at støtte 
følsomme sektorer, samtidig med at de åbnes op for yderligere konkurrence og risiko 
for markedsustabilitet, navnlig gennem bilaterale frihandelsaftaler; bemærker endvidere 
den langsigtede udhuling af de traditionelle egne indtægter i Unionens budget, som 
navnlig skyldes et fald i toldafgifterne som følge af frihandelsaftalerne;

12. noterer sig Kommissionens forslag om at bistå landbrugerne med en finansiel 
støttepakke på op til 1 mia. EUR i tilfælde af markedsforstyrrelser på grund af EU's 
handelsaftale med Mercosur; insisterer på, at disse midler ikke bør tages fra en 
eksisterende landbrugsbudgetpost;

13. er bekymret over den nuværende krise i sukkersektoren efter afskaffelsen af 
kvoteordningen og over den nylige meddelelse om otte fabrikslukninger i Unionen; 
beklager, at der ikke er afsat midler til denne sektor; mener, at det i mangel af en 
indgriben fra de offentlige myndigheders side skal gøres muligt for private aktører på 
frivillig basis at træffe private initiativer til at regulere produktionen; foreslår i denne 
forbindelse, at Kommissionen i lyset af den nye produktionssæson vurderer muligheden 
for at iværksætte budgetneutrale foranstaltninger, der er tilgængelige i henhold til artikel 
222 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/20131, og som giver 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles 
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landbrugere, deres organisationer og deres anerkendte brancheorganisationer tilladelse 
til at indgå kollektive overenskomster med henblik på at trække sig tilbage fra markedet 
eller oplagre eller reducere deres produktion på en samordnet måde;

14. glæder sig over de øgede bevillinger, som Kommissionen har foreslået til 
salgsfremmende foranstaltninger, og som bekræfter effektiviteten af de forbedringer, 
som er foretaget via den seneste reform; mener, at Kommissionen bør fortsætte med at 
styrke salgskampagner for at åbne nye markeder for kvalitetsprodukter, da 
salgsfremmende foranstaltninger er afgørende for at øge andelen af Unionens eksport til 
markeder i hele verden;

15. beklager, at der ikke ydes støtte til landbrugere til foranstaltninger, navnlig inden for 
mælke- og mejerisektoren, som står over for vedvarende markedsvanskeligheder som 
følge af det russiske importforbud på en række af Unionens landbrugsprodukter (den 
russiske embargo);

16. minder om, at Unionens landbrugssektorer har lidt under virkningerne af den russiske 
embargo i de seneste fem år; understreger, at eventuelle yderligere virkninger på 
landbrugshandelsstrømmene i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen kan medføre yderligere forstyrrelser, og anmoder om yderligere bevillinger til 
ekstraordinære foranstaltninger, hvor det er nødvendigt;

17. mener, at Unionen kan yde et afgørende bidrag til at fremme sunde kostvaner, især 
blandt børn, og mener derfor, at det er af afgørende betydning, at de fastsatte lofter for 
EU's skoleordninger udnyttes fuldt ud, og at der i forbindelse med den nuværende 
forordning udvikles yderligere ordninger for bæredygtigt forbrug; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at styrke deres nationale programmer med henblik på at sikre fuld 
udnyttelse af de maksimale disponible bevillinger (250 mio. EUR) ved at indføre 
mindre bureaukratiske programmer;

18. glæder sig over den øgede støtte til forskning og innovation, der er afsat til levering af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og til fødevaresikkerhed; understreger, at det er af 
afgørende betydning, at midler, der er øremærket til forskning inden for 
landbrugsfødevaresektoren, navnlig fra Horisont 2020-budgettet, forbliver fuldt ud 
tilgængelige til dette formål med henblik på at stimulere innovation og intelligente 
løsninger inden for landbrugssektoren og sektoren for udvikling af landdistrikter, 
navnlig gennem agroøkologisk forskning, der har en samlet tilgang til agroøkosystemet; 
understreger betydningen af den praktiske anvendelighed af resultaterne på 
bedriftsniveau og den rolle, som landbrugskonsulenttjenester spiller; understreger, at 
forskningspolitikken bør være i overensstemmelse med målene for miljø, klima, 
biodiversitet, sundhed og velfærd og bør tilskynde til og støtte initiativer, der er 
skræddersyet til behovene hos de små bedrifter, der ikke nyder godt af stordriftsfordele, 
således at disse kan drage fordel af nye teknologier; understreger behovet for at styrke 
sammenhængen mellem forskning og praksis ved at inddrage primærproducenter og 
udbrede viden og bedste praksis;

19. opfordrer Kommissionen til at yde tilstrækkelig finansiel støtte til yderligere udbredelse 

markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 
234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).
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af intelligente og innovative løsninger i landbrugssektoren i betragtning af deres 
dokumenterede miljømæssige fordele og behovet for større landbrugseffektivitet; 
mener, at præcisionsdyrkning og brug af digitalisering bør analyseres og fremmes 
yderligere;

20. beklager nedskæringen af bevillingerne til fonden til hasteforanstaltninger vedrørende 
dyre- og plantesundhed på 60 %, i betragtning af at Unionen fortsat er sårbar over for 
udbrud af dyre- og plantesygdomme;

21. bemærker med alvorlig bekymring de alvorlige konsekvenser af spredningen af 
afrikansk svinepest (ASF) til adskillige medlemsstater og det store antal udbrud, der er 
registreret siden begyndelsen af 2019; er bekymret over, at store svinebesætninger er 
blevet berørt, og at titusinder af dyr er blevet slået ned i den forbindelse; beklager derfor 
manglen på bevillinger til forebyggelse og bekæmpelse af ASF, idet det understreges, at 
der i EU's budget for 2019 blev afsat 28 mio. EUR til dette formål; understreger, at der i 
Unionens budget for 2020 som minimum bør medtages en bevilling af tilsvarende 
størrelse; noterer sig, at tredjelande har investeret i forskning i udvikling af en vaccine 
mod ASF; er af den opfattelse, at Unionen bør investere i forskning og udvikling af en 
vaccine, der vil bidrage til at standse udbredelsen og forekomsten af ASF hurtigst 
muligt;

22. tilskynder medlemsstaterne til at øge etableringsstøtten til unge landbrugere i 
overensstemmelse med målet om at yde et bedre bidrag til generationsskiftet for 
landbrugere i Unionen;

23. fremhæver betydningen af tilsagn om udvikling af landdistrikterne og af udgifter til 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger og til økonomien i landdistrikterne i bred 
forstand, navnlig betydningen af initiativer, der er rettet mod og støtter unge 
landbrugere;

24. glæder sig over finansieringen af nye pilotprojekter, som er afgørende for 
overvejelserne om den fælles landbrugspolitiks fremtid, navnlig projekter vedrørende 
udvikling af en værktøjskasse til integreret bekæmpelse af skadegørere for landbrugere, 
fremme af "intelligente landsbyer" og etablering af et operationelt program for 
husdyrsektoren;

25. anmoder om, at bevillingerne til POSEI-programmerne fastholdes på de 
maksimumsniveauer, der er fastsat i EU-lovgivningen, for at understrege relevansen af 
disse programmer for landbrugsproducenternes modstandsdygtighed, og fremhæver den 
skrøbelige økonomiske situation i regionerne i den yderste periferi, som stadig er hårdt 
ramt af krisen.
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