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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".

Ordføreren er klar over, at disse ændringer ikke i sig selv vil være nok til at løse den globale 
fødevaresikkerhedsudfordring og udviklingslandenes bekymringer med hensyn til 
landbrugsmarkedernes måde at fungere på. Andre politikker, navnlig EU's handelspolitik, 
men også energipolitikken og fødevaresikkerhedspolitikken, har betydelig indvirkning på 
udviklingslandene, men disse udfordringer kan ikke tages op i forbindelse med dette 
reformforslag.

Et andet spørgsmål, som ikke bør tages op i forbindelse med disse forordninger, er forslaget 
om en klagemekanisme for udviklingslandene i tilfælde af overtrædelse af EU's 
udviklingsmål, som er stadfæstet i artikel 208 i TEUF. Ordføreren foreslår, at denne 
udfordring tages op i en bredere udviklingskontekst, f.eks. Europa-Parlamentets betænkning 
om sammenhæng i udviklingspolitikken for 2012.

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. 
Foranstaltninger, som har en positiv effekt i ét udviklingsland, kan måske have en negativ 
effekt i et andet udviklingsland. Derfor har ordføreren forsøgt at anlægge en indfaldsvinkel, 
der er baseret på principper i stedet for på mikroforvaltning af markederne.

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 



PA\895744DA.doc 5/7 PE485.889v01-00

DA

Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) tager højde for målsætningerne 
om udviklingssamarbejde, herunder de af 
FN og andre internationale 
organisationer godkendte målsætninger. 
Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning må ikke bringe 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed for 
udviklingslandene i fare, navnlig de 
mindst udviklede lande (LCD'erne), og de 
skal bidrage til at nå EU's forpligtelser til 
at afbøde klimaændringerne.

Or. en

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 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til princippet om sammenhæng 
i udviklingspolitikken skal 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik være genstand for 
regelmæssig overvågning og vurdering, 
hvad angår dens indvirkning på 
fødevareproduktionskapaciteten og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene, navnlig i de mindst 
udviklede lande.

Or. en
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Begrundelse

Betragtningen skal afspejle den foreslåede nye artikel om regelmæssige konsekvensanalyser.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 110 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110a
Analyse af konsekvenserne for 
udviklingslandene
1. I henhold til artikel 208 i TEUF skal 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på fødevareproduktionskapaciteten og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene være genstand for 
regelmæssige og uafhængige vurderinger, 
hvor der lægges særlig vægt på 
indvirkningen på lokale og små 
producenter. Vurderingen skal ligeledes 
bygge på dokumentation fremsendt af 
regeringerne, landbrugsorganisationerne, 
civilsamfundsorganisationerne og andre 
interessenter i udviklingslande, som er 
EU's handelspartnere. 
2. Kommissionen skal ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter definere 
anvendelsesområdet og proceduren for 
konsekvensanalysen, idet der tages højde 
for relevante internationale initiativer, 
navnlig fra FN's særlige rapportør om 
retten til mad og FAO's Komité for 
Fødevaresikkerhed. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.
3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport om 
resultaterne af vurderingen, den 
modtagne dokumentation og EU's 
politiske reaktion.
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Or. en

Begrundelse

Den indvirkning, som flere af den fælles landbrugspolitiks instrumenter har på 
landbrugsudviklingen i udviklingslandene, afhænger af faktorer såsom priserne på 
verdensmarkedet, handelsordninger, produktionskapacitet og politiske valg i partnerlandene. 
Sådan som det fastslås i Kommissionens konsekvensanalyse af forslagene til reform af den 
fælles landbrugspolitik, skal konsekvenserne vurderes i hvert enkelt tilfælde. Det er derfor 
nødvendigt med jævnlige vurderinger, hvilket ville omfatte mekanismer til modtagelse af 
dokumentation fra partnerlandene, og at der skal tages højde for den internationale udvikling 
på dette område.


