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 DA 

FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at de seneste udbrud af ekstreme prisudsving på de globale 

landbrugsmarkeder varsler om øgede og mere hyppige trusler for verdens 

fødevaresikkerhed; 

B. der henviser til, at høje prisniveauer og svingende indtjening for landbrugerne er knyttet 

til de grundlæggende markedsforhold med hensyn til udbud og efterspørgsel, men kan 

intensiveres via andre makroøkonomiske variabler, de overordnede politiske og 

lovgivningsmæssige rammer og spekulation i landbrugsprodukter, som, når de sælges som 

finansielle aktiver, udsættes for chok på de relevante råvaremarkeder (som f.eks. 

markederne for energi- og metaller); 

C. der henviser til, at den øgede sårbarhed, der er udløst af en stigning i ekstreme 

vejrfænomener og virkningerne af klimaændringer på produktionsniveauet i landbruget 

samt strukturelle faktorer såsom energi- og gødningspriser, valutakurser eller rentesatser; 

1. understreger, at EU både er verdens største importør og eksportør af landbrugsfødevarer, 

men at mulighederne for at anvende den fælles landbrugspolitiks programmer for 

udvikling af landdistrikter for at bidrage til forsikring, investeringsfonde og ordninger for 

indkomststabilisering for landbrugere ikke har været særlig vellykkede; 

2. kræver bedre synergi mellem den fælles landbrugspolitik og andre EU-politikker, navnlig 

med hensyn til energi, vandforsyning, arealanvendelse, biodiversitet, økosystemer og 

udvikling af fjerntliggende og bjergrige områder; 

3. opfordrer til oprettelse af et system til beskyttelse af landbrugeres indtjening gennem 

anvendelse af "risikostyringsværktøjer", ved at ændre den hidtidige indsats i reformen af 

den fælles landbrugspolitik 2014-2020; 

4. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at holde øje med de store 

prisudsving på landbrugsprodukter ved at forbedre den europæiske mekanisme til 

overvågning af fødevarepriserne. 

 


