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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Siden slutningen af 1960'erne har de 

europæiske landbrugspolitikker 

absorberet en stor del af det europæiske 

budget i et forsøg på at reagere på de 

udfordringer Europa har stået over for. 

På trods af alle disse politikker og 

finansielle bestemmelser opstår der nye 

udfordringer, og en reform må altid anses 

at være nødvendig for at rette op på 

skævheder i disse politikker Målet med 

denne reform bør være 

fødevaresikkerhed, økonomisk, 

miljømæssigt og socialt bæredygtigt 

landbrug, et anstændigt indkomstniveau 

og en anstændig levestandard for 

befolkningen, der arbejder i 

landbrugssektoren, og dem, der bor i 

landområderne, i sådan en grad, at 

landbrugssektoren efter 2020 vil kunne 

være levedygtig uden at skulle være 

afhængig af den fælles landbrugspolitik 

for at overleve. Det endelige mål for 

denne reform bør være at blive en 

overgangsperiode fra en 50 år gammel 

landbrugspolitik til en bæredygtig 

landbrugssektor med en gradvis 

udfasning af den fælles landbrugspolitik 

og de delte kompetencer mellem EU og 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Opfordrer Kommissionen til at udfase den 

fælles landbrugspolitiks budget og 

fremlægge et forslag for statsstøtte til 

landbrugssektoren, der lægger et loft over 

subsidierne svarende til det niveau, der i 

øjeblikket er afsat under den fælles 

landbrugspolitik. Erkender, at den fælles 

landbrugspolitik har muliggjort en vis 

grad af omfordeling af midler mellem 

medlemsstaterne, men mener, at denne 

omfordeling kan muliggøres via EU-

budgettet på andre måder; 

Or. en 

 

 


