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KORT BEGRUNDELSE

Set ud fra et udviklingspolitisk perspektiv kunne man foreslå en helt anden fælles 
landbrugspolitik end den, der præsenteres i Kommissionens reformforslag. Imidlertid er der 
ved tidligere reformer af den fælles landbrugspolitik taget hånd om en række velkendte 
usammenhængende forhold, og denne tendens fortsættes i de aktuelle forslag fra 
Kommissionen. Bedriftsstøtten er i vidt omfang blevet afkoblet, og 
markedsinterventionsmekanismer og eksportrestitutioner spiller en betydeligt mindre rolle.

En af de vigtigste innovationer i det seneste reformforslag er kravet om, at direkte betalinger 
skal indeholde en obligatorisk grøn komponent til støtte for miljøforanstaltninger i hele EU, 
idet klima- og miljøpolitiske mål prioriteres højt. Dette vil ikke skabe en situation, hvor der 
konkurreres med landbrugere i udviklingslandene. Desuden vil obligatoriske 
miljøforanstaltninger bidrage til at bremse klimaændringerne, som har alvorlige 
følgevirkninger i mange udviklingslande. Selv om detaljerne måske skal forbedres, bakker 
ordføreren kraftigt op om den grønne komponent i Kommissionens forslag.

Trods de positive tendenser er der imidlertid stadig reelle problemer, som bør angribes ud fra 
et udviklingspolitisk perspektiv. Den reformerede fælles landbrugspolitik har fortsat eksterne 
virkninger, som ikke afspejles tilstrækkeligt i Kommissionens forslag. Den fælles 
landbrugspolitiks bestemmelser skal derfor kontrolleres omhyggeligt i lyset af traktatens 
forpligtelse til at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken (artikel 208 i TEUF).

Den fælles landbrugspolitik har ikke grænseoverskridende virkninger på alle udviklingslande, 
men det er påvist, at enkeltstående foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik i 
konkrete tilfælde kan føre til importstrømme til udviklingslande, som truer de lokale 
landbrugere på levebrødet og undergraver de landbrugspolitikker, som udviklingslandene har 
vedtaget for at forbedre deres fødevaresikkerhed på lang sigt. I lyset af en bredere forståelse 
af forpligtelsen til at skabe sammenhæng i udviklingspolitikken, som går videre end "gør ikke 
skade", kunne visse elementer i "anden søjle" desuden bidrage til at skabe synergier og 
forbedre samarbejdet mellem landbrugere i Europa og i udviklingslandene.

Ordføreren foreslår derfor ændringsforslag efter følgende retningslinjer:

● Den fælles landbrugspolitik bør placeres i den bredere ramme under EU's krav om 
sammenhæng i udviklingspolitikken, og dens eksterne virkninger bør moniteres nøje med 
inddragelse af partnerlandenes regeringer og interessenter.

● Eksportstøtte bør udfases fuldstændigt. I mellemtiden bør der ikke bevilges 
eksportrestitutioner, hvis der er risiko for alvorlig skade for de lokale producenter i 
udviklingslandene. Generelt kan sikkerhedsnetforanstaltninger såsom offentlige opkøb 
føre til en erstatning af tilpasningsomkostningerne for producenter fra tredjelande.

● EU-politikken og afhængigheden af proteinplanteimport har negative miljømæssige og 
sociale konsekvenser i de eksporterende udviklingslande. At fremme dyrkningen af 
bælgfrugter i Europa kunne også modvirke klimaændringerne og bidrage positivt til 
biodiversiteten og jordens frugtbarhed.
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● Som det allerede blev foreslået af Udviklingsudvalget i 2011, bør de direkte betalinger 
afkobles fra produktionen, "således at der skabes lige konkurrencevilkår mellem EU's og 
udviklingslandenes landbrugsprodukter samt stimulering til fair handel og bæredygtig 
vækst".

Udviklingspolitikken og den politiske dialog skal bruges målrettet til at sætte 
udviklingslandene i stand til at drage nytte af den internationale handel med 
landbrugsprodukter og anvende moderne markedsforvaltningsinstrumenter, ligesom EU gør.
Ordføreren er klar over, at det ganske enkelt ikke er muligt at tage visse udfordringer op i 
forbindelse med denne forordning, f.eks. spørgsmålet om en styrkelse af EU-AVS-
forsyningskæderne og forsyningskæderne inden for AVS-landene selv. Eftersom 
produktionssystemerne i udviklingslandene har udviklet sig parallelt med EU-systemet, er de 
tæt forbundet med hinanden, og enhver bestræbelse på at styrke EU's forsyningskæder vil 
være forgæves, hvis der ikke tages tilstrækkeligt højde for denne indbyrdes forbundethed, og 
kun de interne EU-forsyningskæder forbedres. F.eks. bør man fremme brugen af moderne 
markedsstyringsinstrumenter i udviklingslandene, navnlig i de mindst udviklede lande (LDC-
landene), såsom mere gennemsigtighed, kapacitetsopbygning, rettidig udveksling af 
information om standarder og tekniske forskrifter eller støtte med hensyn til 
kontraktforhandling.  

Den centrale udfordring for princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken er, når der 
opstår interessekonflikter mellem udviklingslande og Europa. Det langsigtede perspektiv er, 
at disse interesser kan rettes ind efter hinanden, og at det bliver lettere at skabe win-win-
situationer. Hensigten med ordførerens forslag er således ikke at undergrave den fælles
landbrugspolitiks legitime mål, men at foretage udvalgte justeringer, hvor det anses for 
nødvendigt ud fra et udviklingspolitisk perspektiv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Reformen bør sikre, at den fælles 
landbrugspolitik i overensstemmelse med 
artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) tager højde for målsætningerne 
om udviklingssamarbejde, herunder de af 
FN og andre internationale 
organisationer godkendte målsætninger. 
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Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning må ikke bringe 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed for 
udviklingslandene i fare, navnlig de 
mindst udviklede lande (LCD-landene), 
og de skal bidrage til at nå EU's 
forpligtelser til at afbøde 
klimaændringerne.

Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF tager Unionen hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det hører til 
blandt de vigtige mål i EU's udviklingssamarbejde at lette udviklingen af udviklingslandenes 
landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. EU's landbrugspolitik har eksterne 
virkninger, som navnlig påvirker handelen med landbrugsprodukter. I henhold til princippet 
om sammenhæng i udviklingspolitikken skal potentielle følgevirkninger for lokale 
landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene overvåges og om muligt 
undgås.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Ved produktion og afsætning af frugt 
og grøntsager bør der tages nøje hensyn til 
miljøet, bl.a. ved valg af 
dyrkningsmetoder, metoder til forvaltning 
af affald og metoder til bortskaffelse af 
produkter, som er tilbagekøbt fra markedet, 
især for så vidt angår beskyttelse af 
vandkvaliteten, opretholdelse af den 
biologiske mangfoldighed og 
landskabspleje.

(34) Ved produktion og afsætning af frugt 
og grøntsager bør der tages nøje hensyn til 
miljøet, bl.a. ved valg af 
dyrkningsmetoder, metoder til forvaltning 
af affald og metoder til bortskaffelse af 
produkter, som er tilbagekøbt fra markedet, 
især for så vidt angår beskyttelse af 
vandkvaliteten, opretholdelse af den 
biologiske mangfoldighed og 
landskabspleje. Der bør givers fortrinsret 
til fair trade-produkter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 83
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Der vil efter udløbet af kvotesystemet 
stadig være behov for særlige instrumenter 
for at sikre en rimelig balance mellem
sukkervirksomhedernes og 
sukkerroeavlernes rettigheder og 
forpligtelser. Derfor bør der fastsættes 
standardbestemmelser for brancheaftaler.

(83) Der vil efter udløbet af kvotesystemet 
stadig være behov for særlige instrumenter 
for at sikre en rimelig balance mellem 
rettigheder og forpligtelser, 
gennemsigtighed i prisdannelsen og 
retfærdige aftaleordninger mellem 
sukkervirksomheder og sukkerroeavler, 
især fra udviklingslande. Derfor bør der 
fastsættes standardbestemmelser for 
brancheaftaler.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 
Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og bør i en begrænset periode 
fortsat omfatte eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 
Uruguay-runden og bilaterale aftaler og 
tage hensyn til EU's udviklingsmål og 
forpligtelser over for udviklingslande 
samt til forpligtelsen i WTO's 
ministererklæring fra 2005 om at afvikle 
alle former for eksportsubsidier senest i 
2013.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(105) Toldordningen gør det muligt at give (105) Toldordningen gør det muligt at give 
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afkald på alle øvrige 
beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre 
grænser. I helt specielle tilfælde kan 
ordningen for det indre marked og 
toldordningen dog vise sig at være 
utilstrækkelige. For at EU-markedet i 
sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst 
over for eventuelle forstyrrelser, bør EU 
have mulighed for hurtigt at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med EU's internationale 
forpligtelser.

afkald på alle øvrige 
beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre 
grænser. I helt specielle tilfælde kan 
ordningen for det indre marked og 
toldordningen dog vise sig at være 
utilstrækkelige. For at EU-markedet i 
sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst 
over for eventuelle forstyrrelser, bør EU 
have mulighed for hurtigt at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med EU's internationale 
forpligtelser og udviklingsvenlig 
politikkohærens.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 
for subsidieret eksport.

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 
for subsidieret eksport.
Eksportrestitutioner bør udfases frem til 
2016.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 109 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(109a) For at sikre sammenhæng i 
udviklingspolitikken bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
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artikel 290 i TEUF uddelegeres til 
Kommissionen, hvad angår kriterier og 
procedurer for bevilling af 
eksportrestitutioner for eksport til 
udviklingslande.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 107.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Udviklingsvenlig politikkohærens

I henhold til artikel 208 i TEUF tages der 
i forbindelse med gennemførelsen af 
denne forordning hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet, herunder de 
målsætninger, som er godkendt inden for 
rammerne af De Forenede Nationer og 
andre internationale organisationer. 
Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning må ikke bringe 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed for 
udviklingslandene i fare, navnlig de 
mindst udviklede lande (LCD-landene), 
og de skal bidrage til at nå EU's 
forpligtelser til at afbøde 
klimaændringerne.

Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF tager Unionen hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det hører til 
blandt de vigtige mål i EU's udviklingssamarbejde at lette udviklingen af udviklingslandenes 
landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. EU's landbrugspolitik har eksterne 
virkninger, som navnlig påvirker handelen med landbrugsprodukter. I henhold til princippet 
om sammenhæng i udviklingspolitikken skal potentielle følgevirkninger for lokale 
landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene overvåges og om muligt 
undgås.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Del 2 – artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved fastlæggelsen af deres strategier
opstiller medlemsstaterne en liste over 
produkter hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, der vil være 
støtteberettigede i henhold til deres 
respektive ordninger. Listen må dog ikke 
omfatte produkter, der er udelukket ved de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
vedtaget ved delegerede retsakter i henhold 
til artikel 22, stk. 2, litra a).
Medlemsstaterne udvælger deres produkter 
på grundlag af objektive kriterier, der kan 
omfatte årstid, tilgængelighed eller 
miljøhensyn. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne give fortrinsret til 
produkter, der har oprindelse i EU.

3. Medlemsstaterne opstiller ved
fastlæggelsen af deres strategier en liste 
over produkter hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, der vil være 
støtteberettigede i henhold til deres 
respektive ordninger, idet der særligt tages 
hensyn til fair trade-produkter. Listen må 
dog ikke omfatte produkter, der er 
udelukket ved de foranstaltninger, 
Kommissionen har vedtaget ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 22, 
stk. 2, litra a). Medlemsstaterne udvælger 
deres produkter på grundlag af objektive 
kriterier, der kan omfatte årstid, 
tilgængelighed eller miljøhensyn. I den 
forbindelse kan medlemsstaterne give 
fortrinsret til produkter, der har oprindelse i 
EU.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser
Under hensyn til de særlige forhold i 
handelen mellem EU og visse tredjelande 
og den særlige karakter af visse 
landbrugsprodukter tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 160 med henblik på at fastsætte 
betingelserne for, hvornår importerede 
produkter anses for ækvivalente med EU-

Under hensyn til de særlige forhold i 
handelen mellem EU og visse tredjelande 
og den særlige karakter af visse 
landbrugsprodukter tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 160 med henblik på at fastsætte 
betingelserne for, hvornår importerede 
produkter anses for ækvivalente med EU-
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kravene for så vidt angår handelsnormer, 
og betingelserne for, hvornår der kan gives 
dispensation fra artikel 58, samt fastsætte 
forskrifter om anvendelse af 
handelsnormer på produkter, der 
eksporteres fra EU.

kravene for så vidt angår handelsnormer, 
og betingelserne for, hvornår der kan gives 
dispensation fra artikel 58, samt fastsætte 
forskrifter om anvendelse af 
handelsnormer på produkter, der 
eksporteres fra EU. I henhold til EU's 
udviklingsmål og internationale 
forpligtelser skal der lægges særlig vægt 
på at fjerne unødige hindringer for 
eksporten fra udviklingslandene og på at 
meddele ændringer af særlig interesse for 
disse lande i god tid.

Begrundelse

Artiklen bør i højere grad afspejle EU's specifikke forpligtelser i henhold til aftalen om 
tekniske handelshindringer (TBT), hvor der står, at medlemmerne skal sikre, at tekniske 
forskrifter, standarder og procedurer for overensstemmelsesvurdering ikke skaber 
unødvendige hindringer for eksporten fra udviklingslandene.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser
1. Ud over de tilfælde, hvor der i henhold 
til denne forordning kræves import- eller 
eksportlicenser, kan der ved import, der 
overgår til fri omsætning, eller eksport til 
eller fra EU af et eller flere 
landbrugsprodukter, kræves fremlagt 
licens, idet der tages hensyn til, om der er 
behov for licenser til at forvalte de 
pågældende markeder, og især til at 
kontrollere handelen med de pågældende 
produkter.

1. Ud over de tilfælde, hvor der i henhold 
til denne forordning kræves import- eller 
eksportlicenser, kan der ved import, der 
overgår til fri omsætning, eller eksport til 
eller fra EU af et eller flere 
landbrugsprodukter, kræves fremlagt 
licens, idet der tages hensyn til, om der er 
behov for licenser til at forvalte de 
pågældende markeder, til at kontrollere 
handelen med de pågældende produkter og 
om nødvendigt for at overvåge handelen 
med udviklingslandene og sikre 
sammenhængen med EU's udviklingsmål.

Begrundelse

Eksportlicenser kan anvendes som et redskab til at overvåge og om muligt regulere handelen 
med følsomme varer med udviklingslandene, så man undgår skadevirkninger for nye 
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landbrugssektorer i udviklingslandene. Unilaterale eksportrestriktioner skal undgås ved 
hjælp af et tæt samarbejde med regeringen i det pågældende partnerland.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre sammenhængen i 
udviklingspolitikken skal der ikke bevilges 
nogen eksportrestitutioner for eksport til 
udviklingslande, hvis der er risiko for, at 
eksporten af det respektive produkt ville 
være skadelig for de lokale producenter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 i denne 
forordning for at definere betingelserne 
og procedurerne for bevilling af 
eksportrestitutioner for eksport til 
udviklingslande.

Begrundelse

I en overgangsfase, hvor der stadig kan anvendes eksportrestriktioner, skal Kommissionen 
definere betingelserne og procedurerne for bevilling af eksportrestitutioner for eksport til 
udviklingslandene, navnlig til de mindst udviklede lande, hvilket sikrer, at eksporten er i 
overensstemmelse med EU's udviklingsmål. Det gælder navnlig om at undgå 
eksportrestitutioner, som kunne være skadelige for de lokale producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Del 5 – artikel 157 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at anvende denne 
forordning, kontrollere, analysere og 
forvalte markedet for landbrugsprodukter, 
at sikre gennemskuelighed på markedet, og 
at den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger fungerer efter hensigten, at 
kontrollere, overvåge, bedømme og føre 

Med henblik på at anvende denne 
forordning, kontrollere, analysere og 
forvalte markedet for landbrugsprodukter, 
at sikre gennemskuelighed på markedet, og 
at den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger fungerer efter hensigten, at 
kontrollere, overvåge, bedømme og føre 
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revision med den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger samt at gennemføre 
internationale aftaler, herunder 
anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler, 
kan Kommissionen efter proceduren i stk. 
2, vedtage de nødvendige foranstaltninger 
vedrørende de meddelelser, som 
virksomheder, medlemsstater og/eller 
tredjelande skal fremsende. Den bør i den 
forbindelse tage højde for behovet for data 
og samspillet mellem mulige datakilder.

revision med den fælles landbrugspolitiks 
foranstaltninger samt at gennemføre 
internationale aftaler og sikre 
sammenhæng i udviklingspolitikken, 
herunder anmeldelseskrav i henhold til 
disse aftaler, kan Kommissionen efter 
proceduren i stk. 2, vedtage de nødvendige 
foranstaltninger vedrørende de 
meddelelser, som virksomheder, 
medlemsstater og/eller tredjelande skal 
fremsende. Den bør i den forbindelse tage 
højde for behovet for data og samspillet 
mellem mulige datakilder, idet der også 
tages hensyn til data fra tredjelande.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Del 5 – artikel 159 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) landbrugsrelaterede programmer, der 
falder under instrumentet til finansiering 
af udviklingssamarbejde (DCI).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Del 6 – artikel 165 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 133-141 finder anvendelse 
indtil den 31. december 2016.
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