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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Det Særlige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. anser den aktuelle debat om den nye fælles landbrugspolitik (som er den eneste 
fællesskabsregulerede EU-politik) for at være af afgørende betydning i betragtning af 
landbrugets vigtige rolle som strategisk sektor og skaber af reel merværdi i Den 
Europæiske Union med henblik på at sætte EU i stand til at opretholde
produktionskapaciteten i forbindelse med klimaforandringerne og det stigende pres på 
naturressourcerne og samtidig sikre fødevaresikkerheden på EU-plan og på verdensplan:

2. minder om, at den fælles landbrugspolitik ud over sine grundlæggende mål spiller en 
multifunktionel rolle ved at levere offentlige goder, som f.eks. miljøbeskyttelse, 
fødevareproduktion af høj kvalitet, bevarelse af biodiversiteten og høje standarder for 
dyrevelfærd, samt ved at forme og bevare mangfoldigheden og kvaliteten af værdifulde 
landskaber i EU, navnlig i ugunstigt stillede områder og bjergregioner, hvor landbrug er 
den eneste mulige økonomiske aktivitet; bemærker, at den fælles landbrugspolitik også 
spiller en vigtig rolle for opfyldelsen af EU's energimålsætninger og udgør et vigtigt led i 
forebyggelsen af territorial ubalance og bekæmpelsen af nedlæggelsen af landbrug, 
affolkningen af landdistrikterne og landbefolkningens aldring i EU ved at yde passende 
støtte til landbrugssamfund, og er en afgørende forudsætning for bæredygtig udvikling i 
mange regioner i EU;

3. understreger betydningen af innovation og bæredygtighed i landbruget i EU, da disse 
faktorer i høj grad bidrager til opfyldelsen af EU's målsætninger; opfordrer til en 
forbedring af sammenhængen i de førte politikker og en bedre udnyttelse af de 
eksisterende instrumenter inden for forsknings- og samhørighedspolitikken med henblik 
på at forøge investeringerne i landbrugsforskningen;

4. minder om, at initiativet JEREMIE er blevet en stor succes, der har gjort det muligt at 
stille mere end seks mia. EUR til rådighed for SMV'er, og foreslår, at der inden for 
rammerne af den kommende programmeringsperiode udformes en lignende finansiel 
mekanisme, der kunne kaldes JERICHO (=Joint European Rural Investment CHOice), 
med sigte på programmer til udvikling af landdistrikter;

5. gør opmærksom på, at Den Europæiske Union også vil have brug for et effektivt landbrug 
efter 2013; forsvarer tanken om, at selvforsyning med fødevarer fortsat er et af Den 
Europæiske Unions grundlæggende mål;

6. minder om, at EU og resten af verden i løbet af de kommende årtier vil komme til at stå 
over for nye udfordringer såsom fødevaresikkerhed og knaphed på energi og vand; mener, 
at landbruget kan bidrage til at mildne eventuelle negative følgevirkninger af disse 
problemer;

7. bemærker, at dette er den første reform af den fælles landbrugspolitik i et EU med 27 
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medlemsstater, og at det med henblik på at sikre fødevaresikkerheden på EU-plan og på 
verdensplan er vigtigt at tilskynde til bibeholdelse af alle de forskellige typer af landbrug 
og gøre det muligt at praktisere dem under hensyntagen til de forskellige 
udviklingsniveauer i de forskellige europæiske lande og territorier, og samtidig modsætte 
sig enhver renationalisering af den fælles EU-politik; understreger, at den nye fælles 
landbrugspolitik skal sikre en rimelig fordeling af støtten mellem medlemsstaterne;

8. betoner nødvendigheden af at etablere ikke blot en direkte støtteordning (1. søjle) med 
henblik på at gøre det muligt at skabe et EU-landbrug, der omfattet alle regioner, og med 
henblik på at sikre et rimeligt eksistensgrundlag for landbrugerne, men også programmer 
til fremme af landdistrikter (2. søjle), især i landbrugssammenhæng; støtter en reduktion 
af de administrative udgifter (først og fremmest i forbindelse med 
krydsoverensstemmelse) samt en forenkling af procedurerne således, at landbrugerne kan 
koncentrere sig om deres hovedopgaver og opnå den størst mulige sikkerhed i 
planlægningen;

9. bemærker, at den fælles landbrugspolitiks andel af det samlede EU-budget er faldet støt 
fra omkring 75 % i 1985 til forventede 39,3 % i 2013, hvilket er mindre end 0,45 % af 
EU's samlede BNP, til trods for at landbrugspolitikken yder et væsentligt bidrag til 
fødevaresikkerheden for 500 millioner europæere, stiller 13,6 mio. arbejdspladser til 
rådighed, danner grundlaget for 5 mio. arbejdspladser inden for EU's 
landbrugsfødevareindustri og direkte beskytter og vedligeholder 47 % af EU's samlede 
territorium;

10. mener, at det budget, der afsættes til EU's landbrugspolitik skal være mindst lige så stort 
som hidtil i betragtning af de mange målsætninger, som landbrugspolitikken skal opfylde 
bl.a. i henhold til Europa 2020-strategien, og nødvendigheden af at udvide dem for at tage 
højde for de mange nye udfordringer for EU samt for at sikre en reel merværdi;

11.minder om, at den seneste økonomiske krise har haft en betydelig negativ indvirkning på 
landbruget;

12. understreger, at de europæiske producenter er forpligtet til at overholde EU's høje normer, 
navnlig hvad angår produkternes kvalitet, fødevaresikkerheden, miljøet, 
sociallovgivningen og dyrevelfærden; mener, at de europæiske producenter, uden 
tilstrækkelige budgetmidler til den fælles landbrugspolitik, ikke længere vil være i stand 
til at sikre overholdelsen af disse normer;

13. gør opmærksom på, at Den Europæiske Union har oplevet en vedvarende stigning i 
underskuddet på handelsbalancen, for så vidt angår landbrugsprodukter, og har mistet en 
betydelig markedsandel i løbet af de sidste ti år; understreger, at EU's økonomi er 
konfronteret med en betydelig afhængighed af import inden for visse områder, såsom 
råstoffer, der er rige på vegetabilske proteiner;

14. mener, at varigheden af den flerårige finansielle ramme skal fastsættes på en sådan måde, 
at den sikrer en passende og effektiv budgetgennemførelse og gør det muligt at opfylde 
målsætningerne for et stærkt Europa; mener endvidere, at en høj grad af fleksibilitet er 
nødvendig i betragtning af de nye udfordringer, som den fælles landbrugspolitik allerede 
nu står over for;
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15. mener i lyset af tidligere erfaringer, at korte programmeringsperioder kan indebære 
ulemper såvel med hensyn til udgifter som med hensyn til gennemførelsen af målene, og 
foreslår derfor en periode på mindst syv år, så de problemer og fejl, der er opstået på det 
seneste, ikke gentager sig, idet der etableres stabile rammer, som fremmer investeringer i 
landbrugssektoren;

16. kræver, at den fælles landbrugspolitik og den nuværende budgetstruktur samt 
landbrugsbudgettets nuværende struktur med to søjler bevares for at sikre en samlet 
budgetpost for landbrug og udvikling af landdistrikter.

17. anbefaler, at det for fremtiden fastsættes som princip, at omfanget af Den Europæiske 
Unions samfinansiering skal afspejle den europæiske merværdi ved de forskellige 
investeringer, der foretages inden for rammerne af programmerne for udvikling af 
landdistrikter.
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