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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0042/2013 af Jonas Dieckmann, tysk statsborger, om overdreven 
subsidiering af landbrugsprodukter

1. Sammendrag

Ifølge andrageren medfører (den overdrevne) subsidiering af landbruget, at produkter fra 
Europa er billigere end lokalt dyrkede produkter på de afrikanske og asiatiske markeder. 
Derimod er det umuligt for udenlandske landbrugsprodukter at konkurrere på det europæiske 
marked. Ifølge andrageren foregår der endvidere en form for genkolonisering i den tredje 
verden, hvor vestlige virksomheder forpagter eller køber store landbrugsarealer. Andrageren 
mener, at en reduktion af landbrugssubsidierne ville forbedre situationen. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

”Kommissionen mener ikke, at andragerens påstand om, at EU’s landbrugsstøtte underbyder 
priserne for lokalt producerede landbrugsprodukter i udviklingslandene, har hold i 
virkeligheden. 

I løbet af de seneste 20 år har den fælles landbrugspolitik gennemgået betydelige ændringer, 
som gradvist har ændret politikkens indflydelse på landbrugernes produktionsmæssige 
afgørelser og således efterhånden gjort EU’s landbrug mere markedsorienteret. Den fælles 
landbrugspolitik har ændret sig grundlæggende og er fra at have været en prisstøttepolitik 
blevet til en indkomststøttepolitik, hvor markedsinstrumenter kun benyttes til at tilvejebringe 
markedssikkerhedsnet i krisesituationer. Følgelig er EU ikke længere prisfører på 
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verdensmarkederne for de fleste landbrugsprodukter, og 94 % af den direkte indkomststøtte er 
afkoblet fra produktionen. 

I løbet af de seneste tre år er der sket en drastisk reduktion af eksportrestitutionerne, der siden 
juli 2013 har været fastsat til nul for alle varer. Med den nye fælles landbrugspolitik forholder 
det sig ydermere sådan, at eksportrestitutioner kun må benyttes i tilfælde af usædvanlige 
markedsbetingelser.

Den indvirkning, som den fælles landbrugspolitiks ændrede instrumenter har på 
verdensmarkedspriserne og på udviklingslandenes markeder, er forsvindende lille. Dette er 
veldokumenteret i den nylige konsekvensanalyse af forslagene om reform af den fælles 
landbrugspolitik og i EU’s seneste rapport fra 2013 om udviklingsvenlig politikkohærens.  

Jordforvaltning bliver et stadig vigtigere emne inden for landbrugsudvikling. At hjælpe lande 
med at udforme og gennemføre omfattende jordbesiddelsessystemer, forbedre adgangen til 
jord og beskytte deres befolkning mod lyssky og ikkegennemsigtige jordhandler er en 
prioritet i EU’s udviklingssamarbejde med henblik på fødevaresikkerhed og udvikling af 
landdistrikterne. De vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse, 
fiskeri og skove, som Komitéen for Verdens Fødevaresikkerhed vedtog i maj 2012, 
indeholder forvaltningsprincipper for overholdelsen af jordbesiddelsesrettigheder og for 
jordhandler. EU arbejder på at fremme gennemførelsen og overholdelsen af disse 
retningslinjer gennem dialog med de respektive regeringer og regioner og i alle EU-
støtteprogrammer. Derudover støtter Kommissionen på det kraftigste den i Komitéen for 
Verdens Fødevaresikkerhed i øjeblikket igangværende proces med at opstille en frivillig 
ramme indeholdende principper for ansvarlig investering i landbrug.  En sådan ramme med 
internationalt fastlagte principper er nødvendig for at lede investorer, værtslande og 
mellemmænd i retning af investeringer i landbrug, der respekterer menneskerettighederne, 
folks levebrød og ressourcerne. Rammen bør også omfatte overvågning af omfattende 
jordopkøb. Gennem sine forskellige instrumenter støtter EU ansvarlig investering i landbrug, 
da der er behov for at øge denne form for investering i mange udviklingslande, navnlig i 
Afrika. Med hensyn til investering i landbrug er der stadig tale om et betydeligt 
investeringsunderskud, som af FAO anslås til at beløbe sig til 83 mia. USD i 2009-priser1. 

Konklusion

På baggrund af ovenstående bemærkninger mener Kommissionen ikke, at det er nødvendigt 
med yderligere foranstaltninger, der rækker ud over de aktuelle politiske rammer.”

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.


