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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker den udbredte bekymring over de faldende, men samlede negative konsekvenser 
af den fælles landbrugspolitik for udviklingslandene; beklager, at Kommissionens 
meddelelse om den fælles landbrugspolitik frem mod 2020 ikke nævner disse 
konsekvenser; opfordrer til at indarbejde princippet om ikke at gøre skade på 
udviklingslandene som et centralt mål i den nye fælles landbrugspolitik;

2. opfordrer til i den fælles landbrugspolitik efter 2013 at eliminere alle eksportsubsidier og 
fjerne koblingen mellem direkte betalinger og produktion, således at der skabes lige 
konkurrencevilkår mellem EU's og udviklingslandenes landbrugsprodukter; opfordrer 
Kommissionen til at finansiere overgangsordninger for afgrøder, der bliver berørt af denne 
afkobling, med det formål at fremme økologisk og bæredygtigt landbrug;

3. opfordrer EU til via sine handels- og udviklingspolitikker at fremme bæredygtige 
landbrugsmetoder og fødevaresuverænitet i udviklingslandene for at lette den samlede 
negative virkning af den fælles landbrugspolitik for udviklingslandene; mener, at det er 
afgørende at beskytte fødevaresikkerheden for de mindst udviklede lande og de 
udviklingslande, der har en nettoimport af fødevarer, at bekæmpe ”land grabbing”, sikre 
husmandsbrugs og indfødte landmænds ejendomsrettigheder og ophæve såsæds-
monopoler og afhængighed af specialiserede pesticider;

4. bemærker, at fødevarer ikke blot er en handelsvare, men at adgangen til mad først og 
fremmest er en universel menneskeret;

5. er af den opfattelse, at den nye fælles landbrugspolitik inden for rammerne af bekæmpelse 
af international spekulation i priserne på landbrugsvarer bør etablere passende 
mekanismer og regler for at regulere handelen med landbrugsråvarederivater og øge 
gennemsigtigheden; mener, at EU bør vise et godt eksempel ved inden for sit område at 
etablere lokale auktioner på landbrugsområdet og lokale distributionssystemer, som øger 
husmændenes forhandlingsposition i fødevareforsyningskæden;

6. anmoder om en radikal ændring af forhandlingsteksten til aftalen mellem EU og Mercosur 
som reaktion på Kommissionens konsekvensanalyse, der advarer om en udbredt stigning i 
illegal skovhugst og ulovligt industrielt landbrug på bekostning af landdistrikterne og 
miljøet og tab af millioner af arbejdspladser i landdistrikterne i Europa, hvilket vil hindre 
den fælles landbrugspolitik i at fungere effektivt.


