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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. Ordføreren støtter varmt den grønne komponent i 
Kommissionens forslag, men mener også, at en mere ambitiøs reform af den fælles 
landbrugspolitik, hvor de direkte betalinger blev målrettet mere konsekvent, og hvor koblede 
betalinger blev udfaset, ville have større effekt med hensyn til at fjerne de resterende 
forvridninger af verdensmarkederne som følge af den fælles landbrugspolitik. 

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.

● Den fælles landbrugspolitik bør også fremme det transnationale samarbejde inden for 
landbrugsforskning og udvikling på områder, som er relevante for udviklingslandene og 
deres særlige behov. 
I Kommissionens meddelelse og Rådets konklusioner vedrørende en rammepolitik for 
fødevaresikkerhed fremhæves det, at det er nødvendigt at inddrage centrale 
interessentgrupper, f.eks. samfundsudviklingsgrupper, landbrugsorganisationer og 
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kvindeorganisationer i det politiske arbejde og forskningsprogrammerne vedrørende 
udvikling af landdistrikter og landbrug. 

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. I en bredere udviklingspolitisk kontekst kunne der 
gøres mere for at forbedre videndelingen og samarbejdet inden for forskning og udvikling, 
som er relevant for udviklingslandene, f.eks. mulige synergieffekter mellem programmer som 
f.eks. det europæiske innovationspartnerskab (EIP) og det europæiske naboskabsprogram for 
udvikling af landbrug og landdistrikter (ENPARD).

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. 
Et problem i denne forbindelse er, at magten samler sig i visse punkter i fødevarekæden. I 
udviklingslandene er det typisk de største producenter, der står stærkest i det 
eksportorienterede landbrug.

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-
winsituationer. 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 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) 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. 
Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning må ikke bringe 
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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. I forbindelse 
med fremme af bæredygtigt landbrug bør 
EU bygge på konklusionerne fra den 
internationale vurdering af 
landbrugsfaglig viden og videnskab og 
teknologi på udviklingsområdet 
(IAASTD).

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. Kravet om sammenhæng i 
udviklingspolitikken går videre end "gør ikke skade"-princippet, eftersom det indebærer, at 
man også bør undersøge eventuelle synergieffekter af EU's politik for landbrug og udvikling 
af landdistrikter. I den forbindelse kan IAASTD give vejledning om fremme af bæredygtigt 
landbrug i og uden for EU.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Leader-metoden til lokaludvikling har 
i en årrække bevist sin nytteværdi i 
forbindelse med fremme af udviklingen af 
landdistrikterne gennem fuld hensyntagen 
til de tværsektorielle behov for en endogen 
landdistriktsudvikling gennem sin bottom-
up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i 
fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat 
være obligatorisk for alle programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

(38) Leader-metoden til lokaludvikling har 
i en årrække bevist sin nytteværdi i 
forbindelse med fremme af udviklingen af 
landdistrikterne gennem fuld hensyntagen 
til de tværsektorielle behov for en endogen 
landdistriktsudvikling gennem sin bottom-
up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i 
fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat 
være obligatorisk for alle programmer for 
udvikling af landdistrikterne. Yderligere 
udnyttelse af synergieffekter gennem 
samarbejde med lokale udviklingsaktører 
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i udviklingslandene bør fremmes.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen bør bringes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer i artiklen om 
Leadersamarbejdsprojekter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Gennemførelse af innovative projekter 
i forbindelse med EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør 
foretages af operationelle grupper, der 
samler landbrugere, forskerne, rådgivere, 
virksomheder og andre aktører, der er 
berørt af innovation i landbrugssektoren. 
For at sikre, at resultaterne af projekterne 
tjener til fordel for sektoren som helhed, 
bør resultaterne formidles.

(52) Gennemførelse af innovative projekter 
i forbindelse med EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør 
foretages af operationelle grupper, der 
samler landbrugere, forskerne, rådgivere, 
virksomheder og andre aktører, der er 
berørt af innovation i landbrugssektoren. 
Samarbejde med innovative netværk i 
udviklingslandene, som arbejder for 
lignende mål, bør fremmes. For at sikre, at 
resultaterne af projekterne tjener til fordel 
for sektoren som helhed, bør resultaterne 
formidles.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen bør bringes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer i artiklerne om 
EIP.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 5 – sidste sætning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning og tilpasning til 

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning og tilpasning til 
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klimaforandringer. klimaforandringer og, hvor det er relevant, 
afspejle EU's udviklingsmål.

Or. en

Begrundelse

Som fastsat i Europa 2020-strategien bør udviklingsmålene afspejles bedre i andre EU-
politikker. Denne henvisning bør medtages her for at skabe en kontekst for konkrete 
ændringer i bestemmelserne om Leader og EIP.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Sammenhæng i udviklingspolitikken

Reformen skal sikre, at den fælles 
landbrugspolitik i overensstemmelse med 
artikel 208 i 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. I forbindelse 
med fremme af bæredygtigt landbrug bør 
EU bygge på konklusionerne fra den 
internationale vurdering af 
landbrugsfaglig viden og videnskab og 
teknologi på udviklingsområdet 
(IAASTD).

Or. en
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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. Kravet om sammenhæng i 
udviklingspolitikken går videre end "gør ikke skade"-princippet, eftersom det indebærer, at 
man også bør undersøge eventuelle synergieffekter af EU's politik for landbrug og udvikling 
af landdistrikter. I den forbindelse kan IAASTD vejlede om fremme af bæredygtigt landbrug i 
og uden for EU.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Samarbejde mellem aktører beliggende i 
forskellige regioner eller medlemsstater 
skal også være støtteberettiget.

7. Samarbejde mellem aktører beliggende i 
forskellige regioner eller medlemsstater 
samt samarbejde med aktører fra 
udviklingslande skal også være 
støtteberettiget.

Or. en

Begrundelse

Kravet om sammenhæng i udviklingspolitikken går videre end "gør ikke skade"-princippet, 
idet man også bør udvikle eventuelle synergieffekter af EU's interne politikker med hensyn til 
udviklingsmål. Samarbejdstiltagene i forbindelse med EU's politik for udvikling af 
landdistrikterne kunne støtte transnationale initiativer, som også inddrager enheder i 
udviklingslande.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Interterritoriale og tværnationale 
samarbejdsprojekter. 

a) Interterritoriale og tværnationale 
samarbejdsprojekter, herunder 
samarbejdsprojekter med udviklingslande

Ved "interterritorialt samarbejde" forstås 
samarbejde inden for en medlemsstat. Ved 

Ved "interterritorialt samarbejde" forstås 
samarbejde inden for en medlemsstat. Ved 
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"tværnationalt samarbejde" forstås 
samarbejde mellem områder i flere 
medlemsstater og med områder i 
tredjelande.

"tværnationalt samarbejde" forstås 
samarbejde mellem områder i flere 
medlemsstater og med områder i 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Kravet om sammenhæng i udviklingspolitikken går videre end "gør ikke skade"-princippet, 
idet man også bør udvikle eventuelle synergieffekter af EU's interne politikker med hensyn til 
udviklingsmål. I Kommissionens meddelelse og Rådets konklusioner vedrørende en 
rammepolitik for fødevaresikkerhed fremhæves det, at det er nødvendigt at inddrage centrale 
interessentgrupper, f.eks. samfundsudviklingsgrupper, landbrugernes organisationer og 
kvindeorganisationer i det politiske arbejde vedrørende udvikling af landdistrikter og 
landbrug. Dette kunne også støttes gennem transnationale udvekslinger i forbindelse med 
Leaderprojekter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lette udvekslingen af forskning, viden 
og teknologi, som er relevant for 
landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed, mellem EU og 
udviklingslande, med særligt hensyn til 
små landbrugeres behov.

Or. en

Begrundelse

Kravet om sammenhæng i udviklingspolitikken går videre end "gør ikke skade"-princippet, 
idet man også bør udvikle eventuelle synergieffekter af EU's interne politikker og 
udviklingspolitik med hensyn til udviklingsmål. I meddelelsen om EU's rammepolitik for 
fødevaresikkerhed fremhæves det, at man bør fremme inddragelse af civilsamfundet og 
landbrugsorganisationerne i det politiske arbejde og forskningsprogrammer samt 
forbindelser mellem landbrugsorganisationerne i EU og i udviklingslandene. EIP kunne 
bidrage til at dele erfaring og innovative redskaber, som er relevante for landbrugere såvel i 
EU som i udviklingslandene.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) samarbejde med relevante netværk og 
institutioner i udviklingslande.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 61, stk. 1, litra da (nyt).


