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KORT BEGRUNDELSE

Set fra et udviklingspolitisk synspunkt kunne man foreslå en fælles landbrugspolitik, der er 
fuldstændig forskellig fra den, som præsenteres i Kommissionens reformforslag. En mere 
ambitiøs reform af den fælles landbrugspolitik, hvor målsætningen for direkte betalinger blev 
fulgt mere vedholdende, og hvor koblede betalinger blev udfaset, ville have større effekt med 
hensyn til at fjerne de sidste forvridninger af verdensmarkedet, som skyldes den fælles 
landbrugspolitik.

Noget er der dog blevet gjort under tidligere reformer af den fælles landbrugspolitik for at 
mindske kendte inkonsekvente elementer, og i de nuværende kommissionsforslag fortsættes 
denne tendens. Landbrugsstøtte er i vid udstrækning blevet afkoblet, og 
markedsinterventionsmekanismernes og eksportrestitutionernes rolle er blevet mindsket 
betydeligt.

En af de større fornyelser i det seneste reformforslag er den obligatoriske grønne komponent i 
direkte betalinger, der indføres ved at støtte miljøforanstaltninger i hele EU, hvorved klima-
og miljøpolitiske målsætninger får høj prioritet. Dette vil ikke skabe konkurrence i forholdet 
til landbrugere i udviklingslande. Desuden vil de obligatoriske miljøforanstaltninger bidrage 
til at imødegå klimaændringerne, der har alvorlige følger for mange udviklingslande. Selv om 
det nok vil være nødvendigt at forbedre nogle detaljer, går ordføreren stærkt ind for den 
grønne komponent i Kommissionens forslag.

På trods af de positive tendenser er der stadig virkelige problemer, der bør gøres noget ved ud 
fra et udviklingspolitisk synspunkt. Den reformerede fælles landbrugspolitik har fortsat følger 
for andre områder, og det afspejles ikke i tilstrækkeligt omfang i Kommissionens forslag.
Derfor er det nødvendigt at gennemgå landbrugsforordningerne grundigt i lyset af 
forpligtelsen i traktaten til at sikre udviklingsvenlig politikkohærens (artikel 208 i TEUF).

Den fælles landbrugspolitik har ikke generelt følger for alle udviklingslande, men det er 
blevet påvist, at enkeltstående foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik i konkrete 
tilfælde kan føre til en stærk stigning i udviklingslandenes import, hvilket udgør en trussel 
mod lokale landbrugeres livsgrundlag og underminerer de landbrugspolitikker, som de 
pågældende udviklingslande har vedtaget med henblik på at øge deres fødevaresikkerhed på 
lang sigt. Med udgangspunkt i en bredere forståelse af udviklingsvenlig politikkohærens, der 
går videre end blot ikke at gøre nogen skade, kunne nogle af elementerne i den anden søjle 
desuden bidrage til at skabe synergier og øge samarbejdet mellem landbrugere i EU og 
udviklingslandene.

Ordføreren stiller derfor ændringsforslag ud fra følgende generelle retningslinjer:

● Den fælles landbrugspolitik bør indpasses i den bredere ramme, som udgøres af en 
udviklingsvenlig politikkohærens, og dens indvirkninger på andre områder bør overvåges 
nøje, hvilket indebærer inddragelse af regeringer og aktører i partnerlandene.

● Eksportsubsidier bør udfases fuldstændigt. I mellemtiden bør eksportrestitutioner ikke 
ydes, hvis der er risiko for at skade lokale producenter i udviklingslandene i alvorlig grad.
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Generelt kan sikkerhedsnetforanstaltninger som f.eks. interventionsopkøb medføre, at 
tilpasningsomkostninger flyttes over på producenter uden for EU.

● EU's politik og afhængighed af import af proteinplanter har negative miljømæssige og 
sociale følger i de eksporterende udviklingslande. Fremme af dyrkningen af bælgplanter i 
EU vil også kunne modvirke klimaændringerne og bidrage positivt til biodiversitet og 
jordens frugtbarhed.

● Som allerede foreslået af Udviklingsudvalget i 2011 bør direkte betalinger kobles fra 
produktionen, således at "der skabes lige konkurrencevilkår mellem EU's og 
udviklingslandenes landbrugsprodukter", og fair handel og bæredygtig vækst stimuleres.

Ordføreren er klar over, at disse ændringer alene ikke vil være tilstrækkelige hverken til at 
tage den globale udfordring op, der ligger i at skabe fødevaresikkerhed, eller til at dæmpe 
udviklingslandenes bekymringer om landbrugsmarkedernes funktionsmåde. Andre politikker, 
navnlig EU's handelspolitik, men også dets energipolitik og fødevaresikkerhedspolitik, 
påvirker udviklingslandene i afgørende grad, men disse udfordringer kan man ikke beskæftige 
sig med inden for rammerne af dette reformforslag. Eksempelvis bør de økonomiske 
partnerskabsaftaler muliggøre og tilskynde til, at udviklingslande, der er nettoimportører af 
fødevarer, genopbygger og styrker deres landbrugssektor.

Udviklingspolitik og politikdialog skal bruges målrettet til at sætte udviklingslandene i stand 
til at drage nytte af den internationale handel med landbrugsprodukter og til, lige som 
Unionen gør det, at anvende moderne markedsstyringsinstrumenter. Et problem i denne 
sammenhæng er magtkoncentrationen omkring visse led i fødevarekæderne. I 
udviklingslandene er det typisk de største producenter, der har fordelene i eksportorienterede 
landbrug.

Den vigtigste udfordring for en udviklingsvenlig politikkohærens ligger der, hvor 
udviklingslandenes og EU's interesser er modstridende. På lang sigt vil disse interesser kunne 
bringes i overensstemmelse med hinanden, og det vil være nemmere at skabe win-win-
situationer. Formålet med ordførerens forslag er således ikke at underminere den fælles 
landbrugspolitiks legitime mål, men at foretage tilpasninger på udvalgte områder, hvor de 
anses for nødvendige set 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:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med artikel 208 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør reformen 
sikre, at den fælles landbrugspolitik tager 
hensyn til målene for 
udviklingssamarbejde, herunder de 
målsætninger, som er godkendt inden for 
rammerne af De Forenede Nationer og 
andre internationale organisationer. 
Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning bør ikke bringe 
udviklingslandes 
fødevareproduktionskapacitet eller deres 
langsigtede fødevaresikkerhed i fare, 
navnlig i de mindst udviklede lande, og 
foranstaltningerne bør bidrage til at 
opfylde Unionens forpligtelser med 
hensyn 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 fremme udviklingen af 
udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. EU's 
landbrugspolitik har eksterne følger og påvirker navnlig handlen med landbrugsprodukter. 
Princippet om sammenhæng med udviklingspolitikken kræver, at man overvåger og, hvor det 
er muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale landbrugsmarkeder og lokale 
producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 



PE485.891v02-00 6/10 AD\905926DA.doc

DA

komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder samt produktion af 
afgrøder, der gavner klimaet og miljøet, 
bidrager til at sænke 
produktionsomkostningerne og stimulerer 
lokale markeder for dyrefoder. Disse 
fremgangsmåders obligatoriske 
beskaffenhed bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 

(33) Medlemsstaterne bør indtil udgangen 
af 2016 have mulighed for at benytte en 
del af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til koblet støtte i bestemte 
sektorer i klart definerede tilfælde. De 
midler, der kan anvendes til koblet støtte, 
bør begrænses til et passende niveau, 
samtidig med at en sådan støtte tillades i 
medlemsstater eller bestemte regioner, der 
står over for særlige situationer, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 



PE485.891v02-00 8/10 AD\905926DA.doc

DA

forordning (EU) nr. 182/2011. gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Udviklingsvenlig politikkohærens

I overensstemmelse med 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 
udviklingslandes 
fødevareproduktionskapacitet eller deres 
langsigtede fødevaresikkerhed i fare, 
navnlig i de mindst udviklede lande, og 
foranstaltningerne skal bidrage til at 
opfylde Unionens forpligtelser med 
hensyn 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 fremme udviklingen af 
udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. EU's 
landbrugspolitik har eksterne følger og påvirker navnlig handlen med landbrugsprodukter. 
Princippet om sammenhæng med udviklingspolitikken kræver, at man overvåger og, hvor det 
er muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale landbrugsmarkeder og lokale 
producenter i udviklingslandene.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som 
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer, arealer, der er beplantet med 
kvælstofbindende afgrøder, og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dog anvendes artikel 14, artikel 20, stk. 5, 
artikel 22, stk. 6, artikel 35, stk. 1, artikel 
37, stk. 1 og artikel 39 fra denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Dog anvendes artikel 14, artikel 20, stk. 5, 
artikel 22, stk. 6, artikel 35, stk. 1, artikel 
37, stk. 1 og artikel 39 fra denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 38-41 finder anvendelse indtil den 
31. december 2016.
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