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FORSLAG 

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

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

1. fremhæver, at akut fødevareusikkerhed påvirkede 124 mio. mennesker i 51 lande i 

2017, hvilket er 16 millioner flere end i 2016, og at størstedelen af dem, der er berørt af 

fødevareusikkerhed, bor i landdistrikter; 

2. minder om, at EU er den største eksportør og importør af landbrugsprodukter og derfor 

spiller en afgørende rolle på verdensmarkedet for landbrugsprodukter; bemærker, at EU 

er den vigtigste handelspartner for udviklingslandene, når det drejer sig om 

landbrugsprodukter; 

3. minder om den nye europæiske konsensus om udvikling, hvori EU og dets 

medlemsstater bekræfter deres forpligtelse til og anerkender den altafgørende betydning 

af en effektiv overholdelse af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens, der er 

fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

hvilket betyder, at der skal tages hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i alle EU's 

politikker, herunder landbrugspolitikken og finansieringen heraf, som kan forventes at 

berøre udviklingslandene på en negativ måde; mener i denne forbindelse, at reformen af 

den fælles landbrugspolitik bør respektere udviklingslandenes og navnlig de mindst 

udviklede landes ret til at udforme deres landbrugs- og fødevarepolitikker uden at 

svække deres kapacitet til at producere fødevarer og fødevaresikkerheden på lang sigt; 

4. minder om tilsagnet fra EU og dets medlemsstater til målene for bæredygtig udvikling 

og understreger, at sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og målene for 

bæredygtig udvikling er afgørende, navnlig for så vidt angår mål 2 (udryddelse af sult), 

5 (ligestilling), 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 13 (klimaindsats) og 15 (liv på 

jorden), som den fremtidige fælles landbrugspolitik skal tilpasses til; 

5. erkender, at den fælles landbrugspolitik langt fra er perfekt, og at den skal være mere 

udviklingsvenlig og forebygge forvridninger både i Europa og på de internationale 

landbrugsmarkeder samt fremme en overgang til et mere bæredygtigt landbrug og 

robuste landbrugsmetoder, som bidrager til at beskytte økosystemerne og 

naturressourcerne og styrke deres kapacitet til at tilpasse sig til klimaændringer, 

ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre naturkatastrofer, og som gradvist 

forbedrer jordbundens kvalitet i overensstemmelse med målene for bæredygtig 

udvikling; 

6. minder om, at landbrug, som ikke beskytter og forbedrer livsgrundlaget, ligheden og 

den sociale velfærd i landdistrikter, ikke er bæredygtig; opfordrer EU til at udvikle en 

retfærdig og miljømæssigt bæredygtig fødevareproduktion, tilskynde til ansvarligt 

forbrug og fremme bæredygtige kostvaner i alle politikker, som kan påvirke 

udviklingslandene; 

7. understreger, at reformen af den fælles landbrugspolitik bør bidrage til opførelsen af et 

nyt europæisk fødevaresystem i overensstemmelse med den forandrende karakter af 

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen; mener, at et paradigmeskift 

fra en såkaldt "grøn revolution" til en "agroøkologisk strategi" er påkrævet til dette 
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formål i tråd med konklusionerne fra International Assessment of Agricultural 

Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) og henstillingerne fra 

FN's særlige rapportør om retten til fødevarer, som indebærer anerkendelse af 

landbrugets multifunktionalitet og et hurtigt skifte fra monokulturafgrøder baseret på 

intensiv brug af kemiske midler hen imod et diversificeret og bæredygtigt landbrug, 

som er baseret på agro-økologiske landbrugsmetoder, der styrker de lokale 

fødevaresystemer og små landbrug og støtter traditionelle organisationsformer; 

8. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at gennemføre det tilsagn, der blev 

givet i den europæiske konsensus om udvikling til at støtte agroøkologi, herunder 

gennem landbrugsinvesteringsvinduet i den eksterne investeringsplan; 

9. opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke dialogen med udviklingslandene og 

stille deres ekspertise og finansielle støtte til rådighed for at fremme et økologisk 

bæredygtigt landbrug baseret på smålandbrug og familielandbrug, som navnlig er rettet 

mod kvinder og unge, i overensstemmelse med tilsagnet i den fælleserklæring fra 2017 

fra Den Afrikanske Union-EU med titlen "Investing in Youth for Accelerated Inclusive 

Growth and Sustainable Development"; minder om det bidrag, som kvinder i 

landdistrikterne yder som iværksættere og initiativtagere til bæredygtig udvikling; 

understreger behovet for at udvikle deres potentiale inden for bæredygtigt landbrug og 

deres modstandsdygtighed i landdistrikterne; 

10. opfordrer, idet det minder om den fælles landbrugspolitiks oprindelige mål som fastsat i 

artikel 39 TEUF, til indførelse af et kapitel i lovgivningen om den fælles 

landbrugspolitik efter 2020 om dens ansvar i udviklingspolitiske spørgsmål, herunder 

bedre integration af miljømålsætninger og målene for bæredygtig udvikling, da 

forbuddet mod eksportsubsidier betyder, at der fortsat findes økonomiske fordrejninger, 

som gør det muligt for EU's landbrugssektor at eksportere landbrugsprodukter til priser, 

der ligger under gennemsnitlige produktionsomkostninger; 

11. opfordrer Kommissionen til at gennemføre forudgående og efterfølgende 

konsekvensanalyser af landbrugspolitikkens eksterne virkninger systematisk og til ved 

hjælp af indikatorer for målene for bæredygtig udvikling at udvikle en metodisk ramme 

for overvågning og evaluering af den fælles landbrugspolitiks indvirkning på 

landbrugsproduktionen i udviklingslandene og på prismæssig overkommelighed og 

tilgængelighed af fødevarer; foreslår, at disse oplysninger anvendes til en 

varslingsmekanisme, der kan varsle negative virkninger af den fælles landbrugspolitik 

på mindre landbrugeres og navnlig kvindelige landbrugeres eksistensgrundlag i 

udviklingslandene; 

12. understreger, at den fælles landbrugspolitik skal respektere princippet om ikke at gøre 

skade og være i overensstemmelse med andre EU-politikker og internationale 

forpligtelser på området for udvikling, men også med beskyttelse af 

menneskerettigheder, miljø, klima, dyrevelfærd og miljø; bemærker endvidere, at det er 

ineffektivt for så vidt angår EU's budgetudgifter at generere negative eksterne forhold 

og derefter dække de omkostninger, som disse eksterne forhold genererer; 

13. mener, at det er nødvendigt i overensstemmelse med de politikker, der er fastlagt i 

2030-dagsordenen, og målene for bæredygtig udvikling at anerkende de geografiske 

ubalancer i handelsforbindelserne og konkurrence i landbrugssektoren mellem 
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udviklingslandene og EU samt at fremme et mere afbalanceret forhold til 

handelspartnere; 

14. opfordrer EU til at sikre, at den fremtidige fælles landbrugspolitik vil løse de problemer, 

der er forbundet med den nuværende eksportorienterede landbrugsmodel ved at styrke 

EU's interne markeder og korte fødevareforsyningskæder på en bæredygtig måde, 

således at de ikke underminerer landenes udvikling og samtidig sikrer 

modstandsdygtighed over for eksterne chok og trusler; 

15. bemærker, at EU's eksport og import af landbrugsfødevarer bygger på handelsaftaler; 

understreger, at disse aftaler bør sikre lige konkurrencevilkår mellem landbrugerne i EU 

og resten af verden og omfatte handelspræferencer til udviklingslande; 

16. opfordrer medlemsstaterne til at sætte en stopper for målet om et stadigt mere intensivt 

europæisk landbrug og til at indstille overproduktionen i husdyrsektoren gennem 

obligatorisk indførelse af arealbaseret husdyrbrug; bemærker med bekymring, at EU's 

afhængighed af importeret dyrefoder, navnlig soja, har bidraget til voksende 

efterspørgsel efter jord i udlandet, hvilket fører til skovrydning, tab af biodiversitet, 

tvangsflytning af samfund og øget forgiftning som følge af pesticid-intensiv dyrkning af 

genetisk modificeret soja i Sydamerika; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne 

til at begrænse og gradvist udfase deres import af proteinafgrøder fra tredjelande som 

Argentina og Brasilien; 

17. opfordrer desuden til vekseldrift med bælgplanter på al relevant agerjord og til 

gennemførelsen af en EU-dækkende proteinstrategi med henblik på at mindske 

afhængigheden af sojaimport fra tredjelande; opfordrer i mellemtiden til indførelse af 

bæredygtighedskriterier for import af planteproteiner; 

18. minder om betydningen af at styrke lokale landbrugere, så de kan bevæge sig op i 

værdikæden, ved at give dem hjælp og støtte til økologiske og værdiforøgede produkter 

og ny viden og nye teknologier, da bæredygtighed kræver direkte foranstaltninger rettet 

mod at bevare, beskytte og forøge naturressourcerne; 

19. opfordrer til, at man bevæger sig væk fra indirekte og ikke-målrettet støtte såsom 

arealbetalinger; anmoder om, at støtte kun udbetales, hvis den bidrager til offentlige 

goder, såsom lokale arbejdspladser, den biologiske mangfoldighed, dyrevelfærd, ren luft 

og vand samt en sund, levende jordbund; 

20. minder i denne forbindelse om de markedsfordrejende virkninger af genindførelsen af 

koblet støtte i den fælles landbrugspolitik 2014-2020; minder om, at afskaffelsen af 

mælkekvoterne i 2015 og forventningen om nye afsætningsmuligheder for europæiske 

landbrugsprodukter i udviklingslandene har forværret overproduktionen, hvilket 

resulterer i lavere priser og påvirker udviklingen af mejerisektoren i både Europa og 

udviklingslandene; 

21. gentager sit synspunkt om, at der er ubalance i fordelingen af betalingerne; er af den 

opfattelse, at større landbrug ikke nødvendigvis har behov for den samme grad af støtte 

til stabilisering af landbrugsindtægterne som mindre bedrifter i en tid med svingende 

indtjening, da de kan udnytte stordriftsfordele, som sandsynligvis kan gøre dem mere 

modstandsdygtige; 
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22. minder om, at sult og underernæring i udviklingslandene i høj grad skyldes manglende 

købekraft og/eller den manglende evne blandt de fattige i landdistrikterne til at være 

selvforsynende; opfordrer derfor indtrængende EU til aktivt at hjælpe udviklingslandene 

med at overvinde hindringer (f.eks. dårlig infrastruktur og logistik) for deres egen 

landbrugsproduktion; 

23. opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke udviklingslandenes indenlandske 

fødevareproduktion, som der slås til lyd for i målene for bæredygtig udvikling, snarere 

end at øge EU's landbrugseksport til udviklingslandene; opfordrer indtrængende EU til 

at tilskynde udviklingslandene til at øge og diversificere deres produktion af fødevarer 

for at dække den indenlandske efterspørgsel efter fødevarer og Syd-Syd-markedets 

voksende efterspørgsel, da EU's landbrugspolitik ikke i sig selv er ansvarlig for at 

brødføde en voksende verdensbefolkning; understreger derfor vigtigheden af at 

bekæmpe land grabbing i udviklingslandene; 

24. opfordrer EU til at reagere på udviklingslandenes behov for at beskytte deres 

fødevareproduktion og deres befolkninger mod potentielt nedbrydende virkninger af 

billig import; 

25. påpeger, at mere end halvdelen af befolkningen i de mindst udviklede lande stadig vil 

være bosat i landdistrikterne i 2050, og at udviklingen af bæredygtigt landbrug i 

udviklingslandene vil bidrage til at frigøre det potentiale, der ligger i deres 

landdistrikter, bevare befolkningen i landdistrikterne og mindske underbeskæftigelsen, 

fattigdom og fødevareusikkerhed, hvilket igen vil bidrage til at tackle de grundlæggende 

årsager til tvungen migration; 

26. glæder sig over Kommissionens forslag om at skabe beskæftigelsesmuligheder og 

indtægtsskabende aktiviteter i regioner, som er oprindelses- og transitlande for 

migranter, gennem projekter, der modtager støtte via den fælles landbrugspolitik; 

opfordrer Kommissionen til at gennemføre udvekslingsprogrammer mellem EU og Den 

Afrikanske Union gennem samarbejde og dialog om landbrugsfødevareproduktion og 

innovation inden for landbruget; 

27. anerkender den afgørende rolle, som rumteknologier, såsom dem, der er udviklet inden 

for rammerne af EU's rum- og satellitprogrammer, der forvaltes af Det Europæiske 

GNSS-Agentur (Galileo, EGNOS og Copernicus), kan spille i opfyldelsen af FN's mål 

for bæredygtig udvikling ved at sikre økonomisk overkommelige løsninger med henblik 

på at lette overgangen til præcisionslandbrug, hvorved man undgår affald, sparer tid, 

mindsker træthed og optimerer anvendelsen af udstyr; 

28. opfordrer Kommissionen til at undersøge rumteknologi og -applikationer og det globale 

partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde som mekanismer til at hjælpe med 

overvågningen af afgrøder, husdyrhold, skovbrug, fiskeri og akvakultur, støtte 

landbrugere, fiskere, skovbrugere og politiske beslutningstagere i deres bestræbelser på 

at anvende forskellige metoder til opnåelse af bæredygtig fødevareproduktion og 

reagere på udfordringer, der er forbundet hermed; 

29. understreger mere generelt, at handel med landbrugsprodukter skal bidrage, på 

partnerskabsbasis, til at reducere de globale uligheder og skabe mere inklusive sociale 

ydelser for alle handelspartnere i fremtiden, samtidig med at vores planets økologiske 
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grænser respekteres. 
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