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FORSLAG

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

1. bemærker, at Europa har behov for en stærkere og mere konkurrencedygtig 
landbrugssektor for at kunne garantere fødevarekvalitet og -sikkerhed for de europæiske 
forbrugere og imødegå morgendagens udfordringer i forbindelse med jobskabelse og 
økonomisk vækst og miljøbeskyttelse; 

2. erkender den rolle, som landbrugssektoren spiller i leveringen af miljømæssige offentlige 
goder; mener endvidere, at der er et betydeligt og uudnyttet potentiale i landbruget som 
leverandør af grøn energi; mener, at reformen af den fælles landbrugspolitik bør geares til 
at udnytte landbrugets fulde potentiale som leverandør af miljømæssige offentlige goder og 
grøn energi;

3. mener, at der er behov for investeringer i innovation og udvikling af nye løsninger og 
produktionsformer under den anden søjle for at skabe incitamenter for landbrugere til at 
indlede energiproduktion;

4. foreslår, at landbrugere bliver berettiget til den grønne komponent, hvis de leverer tre 
miljømæssige offentlige goder fra en liste over ti miljømæssige offentlige goder, der er 
relevante for alle medlemsstater;

5. understreger, at det skal være obligatorisk for medlemsstaterne at gennemføre den grønne 
komponent, men at det bør være en valgmulighed for landbrugerne; bemærker, at man ved 
at gøre den grønne komponent til en del af den første søjle og dermed til en del af de 
direkte betalinger kan knytte den sammen med grønne og miljømæssige initiativer og give 
landbrugerne et reelt økonomisk incitament til at benytte grønnere produktionsformer;

6. understreger desuden, at den grønne komponent ikke må medføre mere bureaukrati for de 
europæiske landbrugere, og konstaterer, at der er behov for et enkelt og logisk system, og 
at overvågning af gennemførelsen af den grønne komponent derfor skal medtages i de 
eksisterende overvågningsmekanismer;

7. understreger, at der skal tages hensyn til medlemsstaternes forskellige udgangspunkter med 
hensyn til den grønne komponent, så det sikres, at alle landbrugere har de samme 
muligheder for at få tildelt den grønne komponent, hvilket betyder at der skal tages hensyn 
til grønne elementer, der allerede er iværksat;

8. understreger, at miljøinitiativerne under den første søjle skal have en europæisk karakter 
og supplere miljøforanstaltningerne under den anden søjle, som fokuserer på nationale, 
regionale og lokale prioriteringer og forhold; mener, at den grønne komponent skal udgøre 
en del af de direkte betalinger under den første søjle for at give landbrugerne incitamenter 
til at indgå miljømæssige forpligtelser og sikre en ensartet gennemførelse i samtlige 
medlemsstater. 


