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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem 
(2020/2260(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og navnlig 
dennes artikel 192, stk. 1,

- der henviser til De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til 
verdensmålene for bæredygtig udvikling,

- der henviser til Parisaftalen, som blev indgået på den 21. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (COP21), 

- der henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed fra 1992 og den 
dermed forbundne Cartagenaprotokol om biosikkerhed fra 2000 og Nagoyaprotokollen 
om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der 
opstår ved udnyttelse af disse ressourcer, fra 2010,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 om en jord til bord-strategi 
for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem (COM(2020)0381),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

- der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt1,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2020 med titlen "Styrkelse 
af Europas klimaambitioner for 2030: Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for 
borgerne" (COM(2020)0562),

- der henviser til Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der 
holdes til landbrugsformål2,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 
21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse 
af pesticider3,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
2 EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.
3 EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.
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januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed4 (den generelle fødevarelovgivning),

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om 
ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF5,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 
oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets 
direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF6,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 
ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 608/20047,

- der henviser til Kommissionens forslag af 1. juni 2018 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af 
medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den 
Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013, (COM(2018)0392),

- der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2020 om den fælles landbrugspolitik - 
støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem 
EGFL og ELFUL8,

- der henviser til forordning (EU) 2020/XXX om rammerne for at opnå klimaneutralitet 
og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 (den europæiske klimalov),

- der henviser til sin beslutning af 8. juni 2016 om hormonforstyrrende stoffer: status 
efter Den Europæiske Unions Rets dom af 16. december 20159,

- der henviser til sin beslutning af 6. oktober 2016 om gennemførelse af forordningen om 
materialer bestemt til kontakt med fødevarer (EF) nr. 1935/200410,

4 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
5 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.
6 EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
7 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
8 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0287.
9 EUT C 86 af 6.3.2018, s. 105.
10 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 57.
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- der henviser til sin beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og rydning af regnskove11,

- der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om en europæisk strategi til fremme af 
proteinafgrøder - fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's 
landbrugssektor12,

- der henviser til sin beslutning af 16. maj 2017 om initiativ vedrørende 
ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed13,

- der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om fremtiden for fødevarer og 
landbrug14,

- der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning 
(EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler15,

- der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure 
for pesticider16,

- der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om gennemførelse af direktiv 
2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider17,

- der henviser til sin beslutning af 18. april 2019 om en omfattende EU-ramme for 
hormonforstyrrende stoffer18,

- der henviser til sin beslutning af 10. juli 2020 om en strategi for bæredygtig brug af 
kemikalier19,

- der henviser til sin beslutning af 16. september 2020 om EU's rolle i at beskytte og 
genoprette verdens skove20,

- der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2020 med henstillinger til Kommissionen 
om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning21,

- der henviser til den globale rapport fra 2019 om vurdering af biodiversitet og 
økosystemydelser fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES), som blev offentliggjort den 6. maj 2019,

- der henviser til særrapporten om klimaændringer og landarealer fra FN's Klimapanel 
(IPCC), som blev offentliggjort den 8. august 2019,

11 EUT C 298 af 23.8.2018, s. 2.
12 EUT C 390 af 18.11.2019, s. 2.
13 EUT C 307 af 30.8.2018, s. 25.
14 EUT C 76 af 9.3.2020, s. 62.
15 EUT C 433 af 23.12.2019 s. 183.
16 EUT C 411 af 27.11.2020, s. 48.
17 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0082.
18 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0441.
19 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0201.
20 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0212.
21 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0285.
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- der henviser til Revisionsrettens særberetning 15/2020 af 9. juli 2020 med titlen 
"Beskyttelse af vilde bestøvere i EU: Kommissionens initiativer har ikke båret frugt", 
særberetning 13/2020 af 5. juni 2020 med titlen "Biodiversitet på landbrugsarealer: Den 
fælles landbrugspolitiks bidrag har ikke standset nedgangen", særberetning 05/2020 af 
5. februar 2020 med titlen "Bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler: Der er 
kun sket begrænsede fremskridt med hensyn til at måle og mindske risici", særberetning 
02/2019 af 15. januar 2019 med titlen "Kemiske farer i vores fødevarer: EU’s 
fødevaresikkerhedspolitik beskytter os, men står over for udfordringer", særberetning 
31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem 
ambitiøse mål og praktisk gennemførelse" og særberetning 34/2016 af 17. januar 2017 
med titlen "Bekæmpelse af madspild: en mulighed for EU for at forbedre 
fødevareforsyningskædens ressourceeffektivitet",

- der henviser til rapporten fra det internationale ekspertpanel vedrørende bæredygtige 
fødevaresystemer (IPES-Food) af februar 2019 med titlen "Towards a Common Food 
Policy for the European Union",

- der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Analysis of links between 
the CAP Reform and Green Deal" (SWD(2020)0093),

- der henviser til Rådets konklusioner af 19. oktober 2020 om fra jord til bord-strategien,

- der henviser til forretningsordenens artikel 54,

- der henviser til udtalelserne fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Fiskeriudvalget,

- der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at Kommissionens meddelelse om en fra jord til bord-strategi anlægger 
en holistisk tilgang til det europæiske fødevaresystem og er centreret omkring 
landbruget i kraft af dettes rolle som leverandør af mad, fibre og brændstof, samtidig 
med at den indbyrdes forbundethed mellem alle aktørerne i hele forsyningskæden 
anerkendes;

B. der henviser til, at Europas fødevaresystem bør levere fødevare- og ernæringssikkerhed 
på en sådan måde, at det bidrager til social trivsel og opretholder og genopretter 
sundheden i økosystemer; der henviser til, at fødevaresystemet i øjeblikket er ansvarligt 
for en række indvirkninger på menneskers og dyrs sundhed og på miljøet, klimaet og 
biodiversiteten; der henviser til, at vi er nødt til at ændre måden, hvorpå vi producerer 
og forbruger fødevarer med henblik på at sikre kohærens med verdensmålene, 
Parisaftalen, konventionen om den biologiske mangfoldighed og EU's politikker, 
navnlig inden for bæredygtighed, miljøet, klimaet, folkesundheden, dyrevelfærden, 
fødevarerne og den økonomiske bæredygtighed for landbrugere;

C. der henviser til, at den europæiske model for en multifunktionel landbrugssektor, som 
drives af familiebedrifter, fortsat sikrer kvalitativ fødevareproduktion, lokale 
forsyningskæder, gode landbrugspraksisser, høje miljøstandarder og dynamiske 
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landområder i hele EU;

D. der henviser til, at det er vigtigt, at forbrugerne er informerede og i stand til at tage 
ansvar for konsekvenserne af deres valg af fødevarer for hele fødevaresystemet lige fra 
produktion til forarbejdning og distribution; der henviser til, at dette kræver et sundt og 
hensigtsmæssigt fødevaremiljø, som sikrer, at det sunde og bæredygtige valg også er det 
nemmeste og billigste valg, og fremmer og tilskynder til forbrugsmønstre, der 
understøtter menneskers sundhed, samtidig med at den bæredygtige anvendelse af 
naturressourcer og menneskelige ressourcer samt dyrevelfærd sikres;

E. der henviser til, at det europæiske fødevaresystem har spillet en afgørende rolle under 
covid-19-pandemien og har demonstreret sin modstandsdygtighed ved at landbrugere, 
forarbejdningsvirksomheder og detailhandlere har samarbejdet under vanskelige 
forhold, herunder nedlukninger, for at sikre, at europæiske forbrugere fortsat har 
uhindret adgang til sikre og billige produkter af høj kvalitet;

1. glæder sig over fra jord til bord-strategien, da den er et vigtigt skridt i retning mod at 
sikre et bæredygtigt, fair og modstandsdygtigt fødevaresystem, hvilket er centralt for at 
opnå de i den grønne pagt og verdensmålene fastsatte mål; fremhæver de uløselige 
forbindelser mellem sunde mennesker, sunde samfund og en sund planet og opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at omsætte denne strategi til konkret 
lovgivningsmæssig og ikkelovgivningsmæssig handling;

Behov for handling 

2. glæder sig over offentliggørelsen af et konsekvensanalyseret forslag til en lovramme for 
bæredygtige fødevaresystemer; opfordrer Kommissionen til at anvende dette forslag til 
at fastsætte en fælles holistisk fødevarepolitik, som har til formål at reducere EU-
fødevaresystemets miljømæssige og klimamæssige fodaftryk med henblik på at gøre 
Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050 og styrke dets 
modstandsdygtighed for at sikre fødevaresikkerhed i relation til klimaændringer og tab 
af biodiversitet og gå forrest i en global omstilling mod bæredygtighed fra jord til bord 
på grundlag af princippet om en multifunktionel landbrugssektor, samtidig med at 
sammenhængen mellem politikker sikres ved at tage hensyn til den gældende 
lovgivning, således at det bliver muligt for alle aktører i det europæiske fødevaresystem 
at udvikle langsigtede planer, som er baserede på realistiske og gennemsigtige 
målsætninger; foreslår, at der tages højde for de enkelte medlemsstaters respektive 
basislinjer og opnåede fremgang, samtidig med at udvekslingen af viden og bedste 
praksis blandt medlemsstater fremmes; understreger behovet for at medtage fødevare- 
og drikkevarekæderne i deres helhed, herunder forarbejdning, markedsføring, 
distribution og detailhandel;

Opbygning af fødevarekæden, således at den fungerer for forbrugerne, producenterne, 
klimaet og miljøet

3. glæder sig over beslutningen om at revidere direktivet om bæredygtig brug af pesticider 
og målene for reduktion af pesticider, gødning og antibiotika; understreger vigtigheden 
af at forfølge disse mål på grundlag af holistiske og cirkulære tilgange såsom 
agroøkologiske praksisser; insisterer på, at hver medlemsstat bør etablere solide 
kvantitative reduktionsmål, som skal ledsages af veldefinerede støtteforanstaltninger, 
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der sikrer ansvarlighed på alle niveauer med henblik på at bidrage til at nå disse mål; 
gentager sin opfordring til at omsætte de ovenfor anførte mål og målsætninger til 
lovgivning og opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvordan den vil håndtere de 
enkelte medlemsstaters bidrag til Unionens mål samt til at præcisere basislinjerne for 
disse mål;

4. understreger betydningen af at anerkende den væsentlige indvirkning, som landbrug og 
navnlig animalsk produktion har på drivhusgasemissioner og arealanvendelse; 
understreger behovet for at øge de naturlige kulstofdræn og reducere landbrugets 
emissioner af kuldioxid, methan og lattergas, navnlig i fødevare- og husdyrsektorer; 
opfordrer til lovgivningsmæssige foranstaltninger og mål for at sikre progressive 
reduktioner i alle drivhusgasemissioner i disse sektorer;

5. påpeger, at ekstensiv og permanent græsarealbaseret eller organisk dyrehold er en 
funktion i det europæiske fødevaresystem og et definerende element i mange 
traditionelle landsbysamfund, og at det har flere positive virkninger for miljøet og 
kampen mod klimaændringer samt bidrager til en cirkulær økonomi;

6. glæder sig over bemærkningen om at belønne kulstofbinding i jord; understreger dog, at 
intensive og industrielle landbrugs- og driftsmodeller med negative indvirkninger på 
biodiversitet ikke bør modtage klimastøtte eller incitamenter; opfordrer til, at forslagene 
er i overensstemmelse med de i den grønne pagt fastsatte miljømålsætninger og 
princippet om ikke at gøre skade; 

7. understreger betydningen af frøsikkerhed og -diversitet, navnlig af at fremme 
planteproteiner, der er dyrket i EU, for at levere lokalt dyrkede fødevarer og foderstoffer 
med høj næringsværdi, samtidig med at landbrugere får adgang til frø af høj kvalitet fra 
plantesorter, som er tilpasset presset fra klimaændringer, herunder traditionelle og lokalt 
tilpassede sorter, sideløbende med at der sikres adgang til innovativ planteavl med 
henblik på at bidrage til sunde frø og beskytte planter mod skadelige skadegørere og 
sygdomme; gør opmærksom på de potentielle negative virkninger af koncentration og 
monopolisering i frøsektoren;

8. opfordrer til, at der i de nationale strategiske planer for den fælles landbrugspolitik 
sikres tilstrækkelig finansiel støtte og incitamenter til at fremme nye økologiske grønne 
forretningsmodeller for landbrugsmæssig og håndværksmæssig fødevareproduktion, 
navnlig ved at fremme korte forsyningskæder og fødevareproduktion af høj kvalitet;

9. minder om, at det europæiske fødevaresystem altid leverer en tilstrækkelig og 
varierende forsyning af sikre, næringsrige, billige og bæredygtige fødevarer til 
mennesker og understreger, at højere økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed 
for fødevareproducenter i sidste ende vil øge deres modstandsdygtighed; tilskynder 
Kommissionen til at betragte fødevareforsyningskæden og dens arbejdstagere som et 
strategisk aktiv for alle europæeres sikkerhed og trivsel;

10. understreger, at solide og pålidelige lovrammer for fiskeri- og akvakultursektoren bør 
danne grundlag for bedre beskyttelsesforanstaltninger med stigninger i fiskebestande til 
følge og mere klarhed omkring anvendelsen af områder og licenser i akvakultur, hvilket 
vil øge forudsigeligheden for investeringer; understreger, at gode sporingsmekanismer 
og høje bæredygtighedsstandarder for alle solgte produkter på EU-markeder er 



PR\1220578DA.docx 9/16 PE662.094v01-00

DA

grundlæggende for at sikre gennemsigtighed for forbrugere, sektoren og de forskellige 
administrationer og for at nå målene i den grønne pagt og verdensmålene;

11. udtrykker dyb bekymring over fremkomsten af zoonotiske sygdomme, som overføres 
fra dyr til mennesker (antropozoonoser), såsom Q-feber, fugleinfluenza og den nye 
influenzatype influenza A (H1N1), som forværres af menneskeskabte klimaændringer, 
ødelæggelsen af biodiversitet, miljøforringelse og vores nuværende 
fødevareproduktionssystemer;

12. opfordrer til at støtte de vigtigste producenter i deres omstilling til større bæredygtighed 
ved at tilskynde til samarbejde og kollektive tiltag samt ved hjælp af konkurrenceregler 
og flere samarbejdsmuligheder i de fælles markedsordninger for landbrugs-, fiskeri- og 
akvakulturprodukter og således styrke landbrugernes og fiskernes position i 
forsyningskæden med henblik på at gøre det muligt for dem at opnå en rimelig andel af 
merværdien fra bæredygtig produktion;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge op på direktiv (EU) 2019/633 om 
urimelig handelspraksis22 og EU's adfærdskodeks for ansvarlig forretnings- og 
markedsføringspraksis ved at udarbejde en overvågningsramme for fødevare- og 
detailsektorerne og gøre det muligt at anlægge søgsmål, såfremt fremgangen med 
integration af økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i virksomheders 
strategier er utilstrækkelig, og derigennem fremme og belønne bæredygtige 
landbrugsproducenters indsats, samtidig med at tilgængeligheden og den prismæssige 
overkommelighed af sunde, bæredygtige fødevarevalg øges, og fødevaresystemets 
overordnede miljømæssige fodaftryk reduceres; understreger vigtigheden af at standse 
og håndtere konsolidering og koncentration i detailsektoren for dagligvarer med henblik 
på at sikre retfærdige priser for landbrugere;

14. opfordrer indtrængende til, at der foretages en gennemgang af EU's forbrugsfremmende 
program for landbrugs- og fødevareprodukter, herunder EU's skoleordning, med sigte 
på at øge dets bidrag til bæredygtig produktion og forbrug, navnlig ved at fokusere på 
uddannelsesmæssige meddelelser om betydningen af sund ernæring og fremme et større 
forbrug af frugt og grøntsager med det formål at reducere antallet af mennesker med 
fedme;

15. minder om behovet for effektivt at fremme landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk (AKIS), som vil gøre det muligt for alle aktører i fødevarekæden at 
opnå bæredygtighed ved at fremskynde innovation og fremme overførsel af viden; 
minder derudover om behovet for et datanetværk for bedriftsbæredygtighed med 
henblik på at fastsætte benchmarks for bedrifters ydeevne og dokumentere udbredelsen 
af bæredygtige landbrugspraksisser, samtidig med at anvendelsen af nye 
produktionstilgange på bedriftsniveau gøres mulig ved at give landbrugerne adgang til 
hurtige bredbåndsforbindelser;

16. opfordrer til foranstaltninger, der kan reducere den byrde, som meget forarbejdede 
fødevarer med et højt salt-, sukker- og fedtindhold udgør for folkesundheden; beklager 
den store forsinkelse i forbindelse med indførelsen af ernæringsprofiler og understreger, 
at der skal udvikles et solidt sæt ernæringsprofiler for at begrænse eller forbyde 

22 EUT L 111 af 25.4.2019, s. 59.
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anvendelsen af falske ernæringsmæssige påstande i relation til fødevarer med et højt 
indhold af fedt, sukker og/eller salt; opfordrer til et obligatorisk nytænkende 
mærkningssystem for ernæring, som dækker hele EU og er baseret på uafhængig 
videnskab;

17. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at revidere EU's lovgivning om materialer i 
kontakt med fødevarer; gentager sin opfordring til at revidere lovgivningen om 
materialer i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med forordningen om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) 
såvel som forordningerne om klassificering, mærkning og emballering og til straks at 
indsætte specifikke bestemmelser om at erstatte hormonforstyrrende stoffer;

18. glæder sig over, at strategien retteligt anerkender den rolle og indflydelse, som 
fødevaremiljøet spiller i udformningen af forbrugsmønstre, og behovet for at gøre det 
nemmere for forbrugere at vælge en sund og bæredygtig kost; gentager betydningen af 
at fremme bæredygtig kost ved at øge forbrugernes bevidsthed om betydningen af 
forbrugsmønstre og stille oplysninger om kost, der er bedre for det menneskelige 
helbred og har et mindre miljøaftryk, til rådighed; understreger, at fødevarepriser skal 
sende det rigtige signal til forbrugere; glæder sig derfor over strategiens målsætning om, 
at det sunde og bæredygtige valg bør blive det billigste valg;

19. bekræfter på ny sin tro på, at politiske foranstaltninger, som i høj grad afhænger af 
forbrugernes valg, uberettiget lægger ansvaret for at købe bæredygtige produkter over 
på forbrugerne; bemærker, at tredjepartscertificering og -mærkning alene ikke er 
effektivt i relation til at sikre bæredygtig produktion og forbrug;

20. fremhæver strategiens anerkendelse af, at europæernes kostvaner ikke stemmer overens 
med anbefalingerne for sund spisning, og at der er behov for et skifte i hele 
befolkningens forbrugsmønstre i retning mod sundere og plantebaserede fødevarer og 
mindre rødt og forarbejdet kød, sukker, salt og fedt, hvilket endvidere vil gavne miljøet; 
fremhæver, at EU-dækkende retningslinjer for bæredygtig og sund kost vil gøre det 
klart for forbrugere, hvad en sund og bæredygtig kost består af, og vil kunne give 
medlemsstaterne et oplyst grundlag for deres egne bestræbelser på at integrere 
bæredygtighedselementer i national kostvejledning; opfordrer Kommissionen til at 
udvikle sådanne retningslinjer og specifikke foranstaltninger, som på en effektiv måde 
kan fremme sund og plantebaseret kost;

21. mener, at videreudviklingen af planteproteinproduktion og alternative proteinkilder i 
EU er en måde til effektivt at håndtere mange af de miljø- og klimaudfordringer på, som 
EU's landbrug står over for, samt forebygge afskovning i lande uden for EU;

22. opfordrer til en revision af lovgivningen om offentlige udbud, herunder obligatoriske 
minimumskriterier i skoler og andre offentlige institutioner, for at opfordre til organisk 
og lokal fødevareproduktion og fremme sundere kost ved at skabe et fødevaremiljø, 
som gør det muligt for forbrugere at træffe det sunde valg;

23. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at træffe de fornødne foranstaltninger 
for at nå målsætningen om nedbringelse af madspild i Unionen med 30 % inden 2025 
og 50 % inden 2030 i forhold til 2014-basislinjen; understreger, at der er behov for 
bindende mål for at opnå dette;
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24. glæder sig over den foreslåede revision af EU's regler om datomærkning; understreger, 
at alle ændringer i reglerne for datomærkning bør være baserede på videnskab og bør 
forbedre aktørerne i fødevarekædens anvendelse af datomærkning samt forbrugernes 
forståelse herfor, navnlig mærkningen "bedst før", samtidig med at fødevaresikkerheden 
eller -kvaliteten ikke undermineres;

Muliggørelse af omstillingen

25. understreger betydningen af EU-finansiering til forskning og innovation som en central 
drivkraft for at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt, sundt og inkluderende 
europæisk fødevaresystem, samtidig med at de krævede investeringer for at opfordre til 
agroøkologiske praksisser i relation til både social og teknologisk innovation og den 
afgørende rolle, som landbrugsrådgivningstjenester spiller med hensyn til at sikre 
overførslen af viden til landbrugssamfundet, fremmes ved hjælp af de eksisterende 
specialiserede uddannelsessystemer for landbrugere i medlemsstaterne;

Fremme af global omstilling

26. minder om de europæiske fødevaresystemers globale ansvar og deres nøglerolle i 
relation til at fastsætte globale standarder for fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og 
dyrevelfærd; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle fødevare- 
og foderstofprodukter, som importeres til EU, fuldt ud opfylder de relevante EU-
forordninger og standarder, og til at stille udviklingsbistand til rådighed for at støtte de 
vigtigste producenter fra udviklingslande i at opfylde disse standarder; glæder sig over 
Kommissionens intention om at inddrage de miljømæssige indvirkninger af anmodede 
toleranceværdier for import;

°

° °

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen offentliggjorde den 20. maj 2020 fra jord til bord-strategien for et fair, sundt 
og miljøvenligt fødevaresystem sammen med EU's biodiversitetsstrategi for 2030 som en del 
af dens grønne pagt. Disse omfattede adskillige længe ventede evalueringer og rapporter om 
lovgivning vedrørende pesticider og ernæring og en køreplan for en kvalitetskontrol og 
revision af den gældende lovgivning for dyrevelfærd, herunder dyretransport og slagtning af 
dyr, for at sikre et højere niveau for dyrevelfærd. ENVI- og AGRI-udvalgene har besluttet at 
udarbejde en fælles initiativbetænkning om fra jord til bord-strategien. 

Ordføreren for ENVI-udvalget glæder sig over fra jord til bord-strategien og anser den for at 
være et hårdt tiltrængt første skridt i retning mod at sikre sunde fødevarer for alle, og at sikre, 
at fødevarer produceres og forbruges i EU på en måde, som stemmer overens med 
begrænsningerne på den jord, der udgør vores eksistensgrundlag, og understreger, at der 
stadig er meget arbejde, der skal udføres, for at opnå dette. Måden, hvorpå penge overskygger 
liv og grundlæggende værdier, er særligt fremtrædende i landbrugs- og fødevaresektoren, 
hvor stordriftsfordele truer med at gøre livet på jorden uudholdeligt eller sågar umuligt i den 
nærmeste fremtid.

Der er i løbet af de seneste årtier blevet offentliggjort mange rapporter, som omhandler vores 
fødevaresystems ødelæggende indvirkning på miljøet og folkesundheden, og der er blevet 
foreslået mange praktiske og politiske løsninger1. Ordføreren for ENVI-udvalget glæder sig 
over disse meget tiltrængte analyser og politiske forslag og henter især inspiration fra rapporten 
fra IPES-Food med titlen "Towards a Common Food Policy for the European Union2. 

Industriel animalsk produktion og kemiintensive monokulturer er skyld i høje 
drivhusgasemissioner, jordbundsforringelse, luftforurening, vandforurening og tab af 
biodiversitet og bringer dyrevelfærd i fare, hvilket fører til en underminering af de kritiske 
økosystemer, som alt liv på jorden er afhængigt af. Globale fødevare- og landbrugssystemer 
bidrager med op til 30 % af drivhusgasemissioner. Landbruget tegner sig for omkring 90 % af 
EU's ammoniakemissioner, hvilke har væsentlige negative indvirkninger på naturmiljøet og er 
en stor bidrager til luftforureningen, som dræber 400 000 europæere hvert år. Anvendelse af 
pesticider og gødning udgør fortsat en alvorlig trussel mod biodiversiteten (herunder vigtige 
bestøvere) og menneskers sundhed og skal reduceres drastisk. 

EU udliciterer i stigende grad sine fødevaresystemers miljømæssige fodaftryk. Over 30 % af 
den jord, der er nødvendig for at opfylde EU's fødevareefterspørgsel, befinder sig uden for 
Europa. EU importerer millioner af ton af sojabaseret dyrefoder hvert år, herunder fra lande i 
Sydamerika, hvor der i områder med intensiv dyrkning til eksport er fremsat påstande om 

1 Såsom: Rapporten fra EAT Lancet Commission fra 2019 med titlen "Food in The Anthropocene: the EAT-
Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems", IPCC's særrapport om klimaændringer, 
ørkendannelse, forringelse af jorden, bæredygtig forvaltning af jord, fødevaresikkerhed samt drivhusgasstrømme 
i landøkosystemer fra 2019, EEA-rapporten med titlen "Food in a green light - A systems approach to 
sustainable food", Revisionsrettens særberetninger om EU's fælles landbrugspolitik og biodiversitetspolitikker, 
rapporten fra det nederlandske videnskabelige råd for regeringens politik (wrr) fra 2014 med titlen "Towards a 
Food Policy" og mange flere.
2 Det internationale ekspertpanel vedrørende bæredygtige fødevaresystemer (IPES-Food) (2019) med titlen 
"Towards a Common Food Policy for the EU", http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf.

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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afskovning (tegner sig for 20 % af de globale CO2-emissioner), udsættelser, 
pesticidforgiftning og krænkelser af menneskerettigheder. EU's import er blevet anslået til at 
udgøre næsten en fjerdedel af den globale handel med soja, kød, læder og palmeolie, som 
stammer fra ulovlig skovrydning i troperne.

Under halvdelen af EU's forbrug af fisk og skaldyr kommer fra indenlandsk produktion, 
hvilket betyder, at Europa også har en kæmpe indvirkning på de globale marine ressourcer. 
Dette forværres af, at omkring 20 % af de fødevarer, som produceres i EU, går tabt eller 
smides ud, hvilket koster 143 mia. EUR om året i form af tabte ressourcer og miljømæssig 
indvirkning.

Fødevaresystemer er endvidere drivkraften bag sundhedsmæssige indvirkninger som følge af 
skiftende kost. Usund kost med et højt indhold af salt, sukker, fedt og animalsk protein er en 
førende risikofaktor for sygdomme og dødelighed i Europa. Den er ansvarlig for næsten 
halvdelen af byrden af hjerte-kar-sygdomme, som er den førende dødsårsag i EU. Kroniske 
sygdomme, som ofte er kostrelaterede, tegner sig for op mod 80 % af udgifterne til 
sundhedspleje i EU. Over halvdelen af den europæiske befolkning er overvægtig, og mere end 
20 % lider af fedme, og disse tal er stigende. Resistens mod antimikrobielle stoffer og 
eksponering mod hormonforstyrrende stoffer via fødevarer og fødevareemballage i tillæg til 
landbrugets forurening af vandkilder skaber også store sundhedsmæssige indvirkninger.

De aktuelle reaktioner fra offentlige politikker og den private sektor kan ikke i tilstrækkelig 
grad håndtere disse alvorlige og sammenkoblede udfordringer i vores fødevaresystem. De 
fremherskende løsninger har ikke kunnet forene de forskellige aspekter af bæredygtighed 
(økonomi, sociale forhold og miljø) og har ofte byttet dem ud med hinanden. De har været 
baseret på og forstærket en yderst specialiseret, industrialiseret, kapitaliseret, standardiseret 
og eksportorienteret model for landbrugs- og fødevareproduktion – en model, som 
systematisk genererer negative indvirkninger og eksternaliteter. Tilliden har ligget hos 
teknologistyrede, markedsstyrede og industristyrede ændringer, der er baseret på store 
virksomheder med omfattende forsyningskæders evne til at nå ud til en lang række 
mennesker. Til trods herfor er de eksisterende incitamenter til at bevare ressourcer, fremme 
biodiversitet, binde kulstof og beskytte folkesundheden tydeligvis ikke tilstrækkelige til at 
omdirigere de innovative spredningsveje. Afhængigheden af selvregulering i mange dele af 
fødevarekæden har vist sig af være yderst ineffektiv.

Ordføreren for ENVI-udvalget mener, at det er på høje tid, at der anlægges en holistisk 
tilgang til at håndtere problemerne i vores nuværende fødevaresystem på en integreret måde. 
Der er behov for et grundlæggende retningsskifte med henblik på at lede fødevaresystemer i 
en mere bæredygtig retning. De forskellige politikker, der påvirker fødevaresystemer, 
herunder landbrug og handel, skal straks reformeres med henblik på at håndtere 
klimaændringer, standse tab af biodiversitet, afbøde fedme og gøre landbrug levedygtigt for 
de kommende generationer. Udfordringens natur kræver omfattende reaktioner, som er styret 
af offentlige politikker.

En retning mod mere integrerede fødevarepolitikker kan afhjælpe de demokratiske mangler i 
fødevaresystemer og skabe en ny magtbalance. Ved at skifte fokus fra landbrug til fødevarer 
kan der på en mere meningsfuld måde inddrages en større vifte af interessenter i forbindelse 
med udformning og vurdering af politikker. Sunde fødevaremiljøer, fra jord til bord, bør blive 
den centrale målsætning for handling på både EU-niveau og nationalt niveau med henblik på 
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at kunne foretage en samlet vurdering af produktion, distribution, detail og forbrug og 
udarbejde omfattende interventionspakker. Forbrugerne vil komme til at spille en afgørende 
rolle i denne meget tiltrængte omstilling og bør være i stand til at træffe sunde og bæredygtige 
valg ved hjælp af bl.a. omfattende, uafhængig og videnskabsbaseret forbrugeroplysning.

Fødevarer er en grundlæggende betingelse for vores eksistens og en menneskeret. 
Produktionen af vores fødevarer fortjener derfor vores fulde opmærksomhed. Sundt og 
bæredygtigt landbrug er muligt, hvis vi respekterer naturen, genopretter næringsstoffers 
kredsløb, nedbringer kemiske input og betaler landbrugerne en rimelig pris for deres 
produkter. Borgerne er også nødt til at forstå fuldt ud, hvor fødevarer kommer fra, hvordan de 
produceres, og hvorvidt den pris, som de betaler, faktisk dækker alle omkostninger til 
produktion og miljø. Vi skal sikre adgang til jorder, rent vand og sund jord og overgå til en 
regenerativ form for landbrug, som er klimaresistent, agroøkologisk og socialt retfærdig. Vi 
bør anvende handel til fordel for den bæredygtige udvikling, hvilket kræver nytænkning i 
relation til den måde, hvorpå vi i øjeblikket importerer og eksporterer fødevarer fra og til hele 
verden. Vi er også nødt til at reflektere kritisk over de store selskabers interesser, som truer 
den ernæringsmæssige sikkerhed. Opbygning af mere retfærdige, kortere og renere 
forsyningskæder og fremme af tilstrækkelige, sunde og bæredygtige kostvaner for alle, 
herunder integration af de rette incitamenter i fødevarepriser, er afgørende.

Ifølge ordføreren for ENVI-udvalget bør forsigtighedsprincippet og princippet om ikke at 
gøre skade, afhjælpning af problemer ved kilden, udvidelse af producentansvar og ægte 
omkostningsregnskab være de førende principper i omstillingen til et sundt og bæredygtigt 
fødevaresystem. Den af Kommissionen offentliggjorte lovramme skal fastsætte dagsordenen 
for en grundlæggende ændring i hele fødevaresystemet. Al sektorbestemt lovgivning og 
politikker bør bidrage til dette mål og udformes med henblik på at tilvejebringe de rette 
incitamenter for alle aktører i fødevarekæden for at sikre, at de træffer de bæredygtige valg, 
der er behov for, med henblik på at sikre, at vores produktions- og forbrugsmåde er forenelig 
med planetens grænser, retningslinjerne for sundhed og de moralske adfærdskodekser, som vi 
ønsker at leve efter. Vores knive og gafler er de vigtigste våben, vi har i kampen mod 
klimaændringer, fattigdom, hungersnød, sygdom, dyrs lidelser og tab af biodiversitet. Det er 
på høje tid, at vi begynder at anvende dem på en effektiv måde.

Ordføreren for AGRI-udvalget har den holdning, at offentliggørelsen af Kommissionens 
meddelelse med titlen "Fra jord til bord-strategien" etablerer forbindelsen mellem den 
europæiske grønne pagt og det europæiske fødevaresystem.

Dette samler på den ene side den europæiske landbrugs- og fødevaresektor og dennes 
omfattende retlige ramme, dens betydelige budget og særligt værdien af bidragene for de 
europæiske borgeres daglige trivsel og på den anden side klimaændringer, der er den mest 
presserende udfordring, som menneskeheden står over for på tværs af lande og menneskelige 
aktiviteter. 

For så vidt angår politik opfordres EU's mest integrerede politik (den fælles landbrugspolitik) 
og den mest omfattende lovgivning (den generelle fødevarelovgivning) til at bidrage til det 
mest ambitiøse projekt for den nuværende Kommission og Europa-Parlamentet og EU's mest 
presserende målsætning, nemlig at opnå klimaneutralitet i Europa inden 2050.

Det europæiske fødevaresystem har fundamental betydning for den europæiske økonomi: 
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Mere end 47 mio. mennesker i mere end 15 mio. husholdninger producerer en omsætning på 
næsten 900 mia. EUR hvert år. Alle aktører inden for fødevareproduktion 
(landbrugsproducenter og fødevareindustrien) tegner sig til sammen for 7,5 % af 
beskæftigelsen og 3,7 % af EU's samlede merværdi. Sagt på en anden måde, så producerer ca. 
12 mio. bedrifter landbrugsprodukter til forarbejdning af ca. 300 000 virksomheder i 
fødevare- og drikkevareindustrien. Disse fødevareforarbejdningsvirksomheder sælger deres 
produkter via de 2,8 mio. hovedsageligt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden 
for fødevaredistribution og fødevareservicebranchen, som leverer fødevarer til EU's 500 mio. 
forbrugere. 

Alle disse gennemsnitlige tal dækker dog over en stor uensartethed i både produktionsstruktur 
og forbrugsmønstre: Selv om en gennemsnitlig bedrift i EU har 16 ha landbrugsjord, så har 
66 % af dem under 5 ha, og kun 7 % har over 50 ha landbrugsjord. Husholdningernes udgifter 
til fødevarer og drikkevarer ligger i EU på gennemsnitlig 14 %, mens det i Rumænien udgør 
30 % og i Østrig udgør 9 % af den disponible indkomst. 

Alle disse forskelle samles dog i et fælles europæisk fødevaresystem, som er bygget op 
omkring to principper: 

Multifunktionelt landbrug, som drives af familiebedrifter, leverer en række varer og tjenester, 
sikrer fødevareproduktion af høj kvalitet, gode landbrugspraksisser, høje miljøstandarder og 
dynamiske landområder i hele EU. 

Forsigtighedsprincippet omfatter både landbrugsinput og -output, hvilket gør det muligt for 
beslutningstagerne at vedtage passende foranstaltninger, når de præsenteres for videnskabelig 
evidens om en fare for miljø og menneskers sundhed.

Begge disse principper er blevet udviklet over tid og har været underlagt politiske reformer og 
omfangsrige kriser, samtidig med at de har afspejlet demografiske ændringer og skiftende 
forbrugsmønstre. 

Den af klimaændringer skabte udfordring er ikke den eneste udfordring, som det europæiske 
fødevaresystem står over for: nedgang i jordkvalitet og organisk stof og tab af insekt-og 
fugleliv samt nedgang i pattedyrsbestanden i områder med intensivt landbrug, ubalanceret 
kost på grund af forarbejdede (sukkerholdige) fødevarer med et højt energiindhold, som er 
mere lettilgængelige end sund frugt og grøntsager, stigende økonomisk pres som følge af høje 
jordpriser og kapitalintensiv teknologi samt markedskoncentration i sektorer på højere eller 
lavere niveau.

Et centralt element i en vellykket indsats, som vil gøre det muligt for det europæiske 
fødevaresystem at bidrage med sin andel til opnåelse af klimaneutralitet, er 
overensstemmelsen mellem lovgivninger, og politikker uden selvmodsigelser, som samtidig 
hermed sikrer stabilitet i regler og procedurer og derved også langsigtet planlægning og 
investeringer, der beror på en grundig forudgående analyse af alle lovforslag med aktiv 
inddragelse af interessenter.

Et andet element af stor betydning er at stræbe efter en videns- og evidensbaseret tilgang i 
hele fødevaresystemet fra specialiseret uddannelse af ledere af en fødevarevirksomhed til 
landbrugsrådgivningstjenester, hvorved det bliver muligt at omsætte resultaterne af 
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grundlæggende og anvendt forskning i form af både social og teknologisk innovation til 
konkret anvendelse.

En central drivkraft for en omstilling af fødevaresystemet er forbrugeransvar og valg, hvor 
udbuddet af bæredygtige landbrugsprodukter og håndværksmæssig fødevareproduktion 
opfylder forbrugernes efterspørgsel i et fødevaremiljø, som gør det muligt for forbrugeren at 
træffe et valg om sunde og lokale produkter af høj kvalitet på oplyst grundlag.

Selv om det europæiske fødevaresystem fortsatte med at levere sikre og billige produkter af 
høj kvalitet under hele covid-19-pandemien, har krisen afsløret behovet for mere 
modstandsdygtighed ved at reducere afhængigheder i form af adgang til (eksport)markeder og 
input (fra tredjelande) samt sæsonarbejdere og strømmen af varer inden for det indre marked.

Det er ikke alene afgørende, at de skræddersyede støtteprogrammer i de nationale strategiske 
planer for den fælles landbrugspolitik yder støtte til de vigtigste producenter og 
fødevarehåndværk i forbindelse med omstillingen, men også at der medtages målrettede 
foranstaltninger i den bredere retlige ramme, herunder konkurrenceregler og kampen mod 
illoyale handelspraksisser, samt gives mulighed for fleksibilitet i reglerne for fødevarekæder.

Slutteligt spiller den kommende fælles landbrugspolitik for 2022-2027 en afgørende rolle, 
navnlig i udformningen og forvaltningen af de i de nationale strategiske planer fastsatte 
målsætninger og foranstaltninger (økoordninger), som styrker alle aktører i det europæiske 
fødevaresystems stilling og ansporer dem til at kaste sig ud i nye grønne forretningsmodeller, 
der integrerer kriterier for miljø og social bæredygtighed, samtidig med at den økonomiske 
levedygtighed og valgfrihed sikres.

Ordføreren for AGRI-udvalget er af den faste overbevisning, at såfremt der fokuseres på disse 
kerneelementer i den holistiske tilgang i fra jord til bord-strategien, vil det europæiske 
fødevaresystem være i stand til at opfylde den europæiske målsætning om klimaneutralitet 
senest i 2050.


