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FORSLAG

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

1. opfordrer til, at den fælles landbrugspolitik efter 2013 opstiller fødevaremål, der 
tilskynder til nye former for bæredygtig landbrugsproduktion, som sparer energi, 
begrænser anvendelsen af kemikalier og udnytter økosystemernes potentiale mere 
effektivt; påpeger, at den skal kunne imødegå miljømæssige udfordringer såsom 
klimaændringer, udtømning af ressourcer, vandforurening og jorderosion m.v.;

2. påpeger, at den fælles landbrugspolitik omfatter landbrugerne og offentligheden generelt -
der både er skatteborgere og forbrugere -  eftersom de sidstnævnte har gavn af sikre 
fødevarer, et sundt miljø, godt helbred og udsigt til jobs;

3. opfordrer til, at finansieringen af den fælles landbrugspolitik baseres på en model, der 
omfatter betalinger for naturlige handicaps og ”grønne point” eller betalinger til følsomme 
områder;

4. efterlyser en styrkelse af finansieringskonceptet for begge søjler betinget af opfyldelse af 
en række miljømæssige kriterier eller kriterier i forbindelse med den biologiske 
mangfoldighed, således at der kan fremstilles fødevarer af høj kvalitet under anvendelse af 
bæredygtig praksis; påpeger, at tilstrækkelig finansiering er den eneste garanti for 
målrettede miljøvenlige landbrugsforanstaltningers succes;

5. fremhæver, at obligatorisk økologisering, som respekterer økosystemerne, ikke kun vil 
være til gavn for miljøet, men også sikre en bæredygtig fremtid for EU’s landbrug;

6. glæder sig over Kommissionens politikoption 2, der vil gøre det muligt at imødegå EU’s 
økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer og styrke landbrugets og 
landdistrikternes bidrag til EU 2020-målsætninger om intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst;

7. mener, at der under den reviderede fælles landbrugspolitik bør overvejes nye 
”emissionskreditinstrumenter”, fordi landbruget har et enormt potentiale for bekæmpelse 
af klimaændringerne;

8. beklager, at EU’s mål for biologisk mangfoldighed stadig mangler at blive opfyldt, og 
forventer, at den fælles landbrugspolitik kan fungere som katalysator til at opnå disse mål;

9. påpeger, at et flertal af europæerne er imod anvendelse af gmo’er i landbrug og fødevarer;
anmoder derfor Kommissionen om at undersøge muligheden af at nægte finansiering til 
landbrugsvirksomheder, der anvender gmo’er;

10. tilskynder til flere EU-finansierede projekter, hvor landbrugere og forskere kan arbejde 
sammen om at finde innovative veje til at dyrke jorden på en miljøvenlig og bæredygtig 
måde.
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