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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:

1. bemærker, at vores naturarv udgør en vigtig økologisk ressource, som er af 
grundlæggende betydning for menneskers velbefindende; mener, at alle EU's 
medlemsstater bør samarbejde og koordinere deres bestræbelser for en bedre udnyttelse af 
naturressourcerne og for at undgå nettotab i biodiversitet og økosystemtjenester i både 
land- og bydistrikter; 

2. glæder sig over EU's nye biodiversitetsstrategi, men støtter ikke Kommissionens forslag 
om at oprette en ny "grøn" betalingskomponent, således som det fremgår af forslaget til en 
reform af den fælles landbrugspolitik frem mod 2020; mener, at Kommissionens forslag 
vil øge de administrative omkostninger og være i strid med målsætningen om at forenkle 
den fælles landbrugspolitik;

3. mener, at vi – inden vi gennemfører flere grønne tiltag under den fælles landbrugspolitik –
bør undersøge virkningerne af sådanne tiltag på EU- landbrugets konkurrenceevne på det 
globale marked;

4. bemærker Kommissionens forslag vedrørende en reform af den fælles landbrugspolitik, 
som omfatter klare foranstaltninger under både den første og anden søjle, der tager sigte 
på at opretholde og forbedre biodiversiteten; understreger i denne forbindelse den særlige 
rolle, som landbruget spiller, og at landbruget allerede har ydet et stort bidrag til at bevare 
mangfoldigheden af arter og biotoper, og vil også yde et afgørende bidrag til en vellykket 
gennemførelse af den europæiske biodiversitetsstrategi baseret på godt landmandskab, 
herunder en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne;

5. understreger nødvendigheden af at udskifte en middelorienteret tilgang med en 
resultatorienteret for at vurdere effektiviteten af de instrumenter, der er benyttet;

6. er overbevist om, at yderligere grønne tiltag under den fælles landbrugspolitik bør 
gennemføres effektivt og ubureaukratisk, uden at det medfører diskriminering af de 
eksisterende landbrugsmiljøforanstaltninger; opfordrer – med henblik på den nødvendige 
mindskelse af den administrative byrde – bl.a. til, at alle betalinger under den fælles 
landbrugspolitik efter 2014 fortsat underlægges klare krydsoverensstemmelsesregler, der 
bør være både gennemsigtige og så lette som mulige at gennemføre og overvåge;

7. mener, at der kan opnås ekstra miljøvirkninger på EU-plan under den fælles 
landbrugspolitik, hovedsagelig gennem en mere effektiv gennemførelse af 
krydsoverensstemmelsesreglerne (herunder af alle de medlemsstater, der anvender 
standarderne for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-standarderne), og tilpasning 
af den måde, hvorpå direktiverne gennemføres), gennemførelse af 
landbrugsmiljøprogrammer og støtte til Natura 2000-områder under en bedre finansieret 
anden søjle inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik;
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8. minder om den hovedrolle, som den fælles landbrugspolitik har spillet med hensyn til at 
garantere forbrugerne sikre forsyninger af fødevarer af en høj kvalitet og til en 
overkommelig pris; påpeger i denne forbindelse, at Kommissionens forslag om en 
obligatorisk udpegning over en kam af 7 % af landbrugsjorden som miljøfokusområder 
anses for uhensigtsmæssigt og uigennemførligt, navnlig hvor disse områder ikke længere 
måtte være til rådighed for fødevareproduktion i produktive regioner;

9. gentager vigtigheden af at opretholde et stærkt og økonomisk konkurrencedygtigt land- og 
skovbrug, således at Europas landskaber og biodiversitet bevares; fremholder, at 
underudnyttelsen og nedlæggelsen af landbrugsjord kan have katastrofale følger for det 
naturlige miljø, og opfordrer i den forbindelse til, at den fælles landbrugspolitiks budget 
efter 2013 i det mindste fastholdes på det nuværende niveau for at sikre landdistrikternes 
vitalitet og videreførelsen af landbrugsmetoder i Europa;

10. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den nye reform af den fælles 
landbrugspolitik til at øge bestræbelserne til støtte for de landbrugssektorer, som 
påviseligt har ydet et bidrag til opretholdelsen af biodiversiteten, og navnlig 
biavlersektoren; påpeger, at vilde og opdrættede insekter som f.eks. bier tegner sig for 
80 % af bestøvningen af blomsterplanter, og at den tilbagegang, hvormed de trues, udgør 
en enorm udfordring for vores samfund, hvis landbrugsproduktion og dermed fødevarer i 
vid udstrækning beror på insektbestøvning af blomsterplanter; understreger derfor, at der 
bør tages et særligt hensyn til biavlen i de foranstaltninger, som skal træffes til beskyttelse 
af biodiversiteten;

11. understreger – i betragtning af, at over halvdelen af EU's territorium forvaltes af 
landbrugere – at den fælles landbrugspolitik er en absolut nødvendighed for biodiversitet, 
eftersom de europæiske landbrugere bidrager betydeligt til at nå EU's mål for biodiversitet 
og klima; støtter vedtagelsen af en pakke af brugbare praksis på landbrugsniveau med 
henblik på en yderligere omlægning af den fælles landbrugspolitik i retning af 
kompensation for levering af offentlige goder;

12. mener, at markedet i øjeblikket undlader at tage økosystemtjenesternes værdi i betragtning 
og belønne dem, der forvalter jorden korrekt og dermed leverer disse tjenester; mener, at 
det for at sikre opretholdelsen og forbedringen af biodiversiteten derfor er nødvendigt, at 
der betales for offentlige goder, som leveres af landbrugssektoren; mener i den 
forbindelse, at innovative løsninger og samarbejdsprojekter bør indtage en fremtrædende 
plads; opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at fremme projekter, hvor 
landbrugere af begge køn inddrages i egenskab af partnere;

13. påpeger, at der som led i den fælles landbrugspolitik allerede gennemføres mange 
foranstaltninger, der bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsen og bevarelsen af 
naturressourcerne, og som imødegår udfordringerne i forbindelse med 
klimaforandringerne, opretholdelsen af biodiversiteten samt udtømningen af 
vandressourcerne og mindskelsen af jordens frugtbarhed; understreger, at jordbunden 
spiller en central rolle for opfyldelsen af EU's biodiversitetsmål; mener, at den fælles 
landbrugspolitik via en EU-finansieret supplerende direkte arealbetaling også burde 
belønne landbrugere, som leverer ekstra økosystemtjenester, for biodiversitetsfremmende 
tiltag, der gennemføres som supplement til de forpligtelser, der følger af god 
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landbrugsmiljøkrydsoverensstemmelse. 

14. indtager det synspunkt, at foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne fortsat bør 
imødegå udfordringerne i forbindelse med klimaændringer, opretholdelse af 
biodiversiteten, fødevaresikkerheden og en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne 
samt fremme en afbalanceret territorial samhørighed og beskæftigelse; opfordrer derfor til 
en styrkelse af den anden søjle og til væsentlige forbedringer af denne søjles miljøfokus 
og i effektiviteten af dens landbrugsmiljøforanstaltninger, bl.a. ved, at der af 
landbrugsfondsmidlerne afsættes et bestemt minimumsbeløb til 
landbrugsmiljøforanstaltninger;

15. understreger, at kun et fungerende, bæredygtigt, bredt funderet og produktivt landbrug er i 
stand til at levere de ekstra tjenester, som samfundet kræver i form af offentlige goder; er 
derfor tilhænger af en afbalanceret og integreret tilgang mellem indførelsen af supplerende 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger og den fælles landbrugspolitiks hovedrolle med hensyn 
til at opretholde en effektiv produktion;

16. understreger nødvendigheden af bedre samarbejde på europæisk niveau inden for 
videnskabelig og anvendt forskning vedrørende bevarelsen af diversiteten af animalske og 
vegetabilske genetiske ressourcer og forbedring af disses kapacitet for at tilpasse sig 
klimaændringerne og fremme af deres passende anvendelse i produktionsorienterede 
programmer vedrørende genetisk forbedring;

17. understreger behovet for at støtte miljøvenlige landbrugsmetoder, herunder anvendelsen af 
traditionelle frø og lokale plantesorter for at bevare biodiversiteten; påpeger, at arts- og 
biotopdiversiteten, der nu anses for beskyttelsesværdig, kan tilskrives den måde, hvorpå 
arealet tidligere er blevet anvendt til land- og skovbrug i Europa, der derfor bør 
videreføres som led i en bæredygtig arealanvendelsesstrategi; påpeger i denne forbindelse, 
at afvigende betingelser med hensyn til klima, jordbund og vandforekomst hovedsagelig 
forekommer på lokalt og regionalt niveau, og at der derfor bør tages hensyn til regionale 
betingelser, samt at der bør findes tilsvarende differentierede muligheder for anvendelse;

18. anbefaler, at samfundsreguleringen udvides til også at omfatte mobilisering af borgerne 
samt nonprofitorganisationer og økonomiske aktører med hovedvægten i sidstnævnte 
tilfælde på at integrere biodiversiteten i virksomhedsstrategierne; understreger 
nødvendigheden af bevidstgørelses- og oplysningsvirksomhed vedrørende biodiversitet 
for alle aldre og sociale grupper, idet børn og unge først og fremmest bør bevidstgøres og 
oplyses i skolen; er af den opfattelse, at uddannelse og faglig uddannelse, især inden for 
landbrug, skovbrug og relaterede sektorer, bør lægge mere vægt på den rolle, som 
biodiversiteten spiller. mener, at landbrugerne spiller en stor rolle med hensyn til 
bevarelsen af biodiversiteten, og at de derfor bør anspores og motiveres til at deltage 
aktivt i de relevante programmer;

19. henleder Kommissionens opmærksomhed på de følger, som visse strategier til støtte for 
biodiversiteten har for landbrugsaktiviteten, specielt den indvirkning, som store rovdyr 
(navnlig bjørne og ulve) har på landbrugsøkonomien og landbrugernes arbejdsforhold og 
psykologiske tilstand. 
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