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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. henleder opmærksomheden på, at landbrugsudgifterne på EU-budgettet ligger relativt fast, 
eftersom de er forudsigelige, og fordi der for så vidt angår de direkte betalinger skal være 
fuld overensstemmelse mellem forpligtelser og betalinger, samt at disse betalinger tegner 
sig for mindst 70 % af landbrugsbudgettet, hvilket betyder, at eventuelle variationer 
hovedsagelig er forbundet med markedsudgifter;

2. forkaster Rådets ændringer af forslaget til budget for 2012; finder, at Kommissionens 
vurdering af de budgetmæssige behov er mere realistisk end Rådets forslag, navnlig hvad 
angår afslutningen af foregående års regnskaber; insisterer derfor på genopførelse af 
tallene i budgetforslaget for 2012, navnlig i betragtning af den nuværende situation med 
stor økonomisk usikkerhed og ustabile markeder, hvilket kræver forsigtighed, hvis der 
skal foretages vigtige ændringer;

3. udtrykker bekymring over Kommissionens optimistiske formodning om, at udviklingen på 
landbrugsmarkederne vil forblive nogenlunde stabil og stort set gunstig, og over det 
konstant faldende behov for markedsrelaterede udgifter; henleder opmærksomheden på, at 
der ofte fra sektor til sektor er forskel på virkningen af en forbedret markedssituation; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge udviklingen på 
landbrugsmarkederne nøje og være parat til at reagere hurtigt og effektivt med de 
nødvendige mekanismer for at imødegå ugunstige markedsudviklinger, som f.eks. den 
nuværende situation i olivenoliesektoren og for svinekødsprodukter; understreger behovet 
for at tilpasse interventionslogikken og opdatere tærskelpriserne i lyset af 
markedsudviklingen; 

4. understreger betydningen af tilstrækkelige midler til specifikke programmer såsom 
ordningen for skolefrugt og skolemælk; minder om, at disse specifikke programmer ikke 
kun gavner landmændene, men også støtter sårbare befolkningsgrupper og tilskynder til 
en sundere kost; anmoder derfor om genopførelse af de i budgetforslaget for 2012 anførte 
beløb for begge programmer; 

5. minder om, at programmer for socialt dårligt stillede personer skal gennemføres i lyset af 
sagerne for Domstolen, således som Kommissionen med rette påpeger i sit overslag; 
bemærker, at Domstolen i sin dom i sagen T-576/08 af 13. april 2011 fastslog, at kun 
levering af fødevarer, der kommer fra interventionslagre, skal være omfattet af dette 
program i modsætning til udgifter, som skyldes indkøb af fødevarer på markedet; 
understreger derfor det påtrængende behov for et nyt retsgrundlag, så det bliver muligt at 
opretholde samme niveau for den finansielle støtte til fødevarehjælpeprogrammer; 

6. opfordrer til iværksættelse af de foreslåede pilotprojekter, navnlig pilotprojektet med det 
formål at udvikle landbrugsprogrammer og støtte instrumenter, som belønner producenter, 
der leverer ekstra miljørigtige offentlige varer, og pilotprojektet, der på skoler, 
detailsalgssteder og andre forbrugerkontaktpunkter skal oplyse forbrugerne om de høje 
krav til kvalitet, fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd, som de europæiske landmænd 
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skal opfylde; opfordrer til en udvidelse af pilotprojektet om et udvekslingsprogram for 
unge landmænd;  opfordrer Kommissionen til at gennemføre alle de foreslåede 
pilotprojekter. 


