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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 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 natur og biodiversitet danner grundlaget for fødevarer, og at 
fødevaresikringen for alle borgere og retten til mad vil være uigenkaldeligt truet, hvis 
ikke man gør en stærk politisk indsats for at bevare og genoprette naturen og 
biodiversiteten, herunder adgang til rent vand og gode betingelser for bestøvere;

B. der henviser til, at FN har udpeget det nuværende globale fødevaresystem som den 
primære drivkraft for tabet af biodiversitet, dyreliv og levesteder; der henviser til, at 
EU's fødevaresystem alene i 2020 med fødevarer, der tegner sig for ca. 45 % af 
miljøpåvirkningerne fra EU's forbrug, overskrider adskillige af planetens 
begrænsninger, herunder i forbindelse med klimaændringer, partikler, 
ferskvandsmiljøtoksicitet og de biogeokemiske strømme af kvælstof- og 
fosforcyklusser; der henviser til, at dette alvorligt kompromitterer fødevaresystemets 
levedygtighed og modstandsdygtighed på lang sigt med hensyn til dets miljømæssige 
grundlag1;

C. der henviser til, at natur og biodiversitet interagerer med landbruget, fødevarer og 
ernæring på en række vigtige områder ved at sikre et udvalg af planter og dyr fra både 
opdrættede og vilde kilder;

D. der henviser til, at klima- og biodiversitetskriser er en direkte trussel mod 
fødevareproduktionen gennem ekstreme vejrforhold (herunder usædvanlige 
tørkeperioder i Sydeuropa), hurtigt skiftende landbrugsforhold og ved at anspore til 
konflikter om knappe ressourcer;

E. der henviser til, at begrebet fødevaresikring ifølge De Forenede Nationers Fødevare- og 
Landbrugsorganisation (FAO) ikke er begrænset til fødevareforsyning, men også 
omfatter den internationalt anerkendte menneskerettighed til fødevarer og stabil adgang 
til sund og nærende kost til en overkommelig pris for alle;

F. der henviser til, at Ruslands uprovokerede og ulovlige aggressionskrig mod Ukraine har 
resulteret i alvorlige tab af menneskeliv og levebrød samt miljøskader og materielle 
skader, samtidig med at fødevaresikringen både i Ukraine og globalt er blevet forstyrret;

G. der henviser til, at covid-19-pandemien og den uprovokerede russiske invasion i 
Ukraine har afsløret strukturelle problemer i EU's fødevareforsyningskæder, samtidig 
med at primærproduktionen er meget sårbar over for virkningerne af klimaændringer og 
tab af biodiversitet; der henviser til, at omkostningerne ved ikke at handle langt 
overstiger omkostningerne i forbindelse med omstillingen til et modstandsdygtigt 
fødevaresystem; der henviser til, at EU er nødt til at reducere emissionerne yderligere, i 
højere grad bevare biodiversiteten, bruge flere agroøkologiske løsninger og bevæge sig 

1 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 4. januar 2023 med titlen "Drivers of food security" 
(SWD(2023)0004), som bygger på andre videnskabelige kilder.
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væk fra fossile gødningsstoffer;

H. der henviser til, at tidligere og forventede data om EU's landbrugsproduktion fra 2010 
til 2020 viser, at EU er relativt selvforsynende med råvarer, der kan produceres i 
Europas klimazoner og ikke er alt for afhængig af fødevareimport, der potentielt kan 
bringe fødevareforsyningen i fare; der henviser til, at der stadig er visse undtagelser, 
navnlig med hensyn til import af oliefrø og mel til foder;

I. der henviser til, at en styrkelse af EU-fødevaresystemernes modstandsdygtighed med 
henblik på at opretholde fødevaresikringen forudsætter en flerdimensionel, holistisk og 
integreret tilgang for at mindske presset på naturressourcerne; der henviser til, at dette 
omfatter foranstaltninger, der tager sigte på at reducere forurening og kemiske 
produkter, lukke næringscyklusser, fremme biodiversitet, fremme den bæredygtige 
anvendelse af ferskvand og havvand og jordbundssundhed, vende nedgangen i 
bestøvere samt på effektiv tilpasning til klimaændringer på en sådan måde, at vitale 
økosystemtjenester kan opretholdes;

J. der henviser til, at et af hovedmålene med EU's grønne pagt, biodiversitetsstrategien og 
fra jord til bord-strategien samt de dertil knyttede politikker, er at omdanne EU's 
fødevaresystem i retning af langsigtet modstandsdygtighed og en sund og kort 
produktion i forsyningskæden, der garanterer fødevaresikring2;

K. der henviser til, at problemet med madspild fortsætter, idet ca. 20 % af alle producerede 
fødevarer går tabt eller går til spilde på forskellige stadier i fødevarekæden i EU; der 
henviser til, at 36,2 mio. mennesker samtidig ikke har råd til et kvalitetsmåltid hver 
anden dag3; der henviser til, at madspild forårsager 6 % af EU's samlede 
drivhusgasemissioner;

L. der henviser til, at omkring 60-70 % af EU's landbrugsjorder enten mister organisk 
kulstof, får flere næringsstoffer, end de har brug for (hvilket også påvirker 
vandressourcer og naturlige levesteder), eroderer eller komprimerer, udsættes for 
sekundær forsaltning eller en kombination heraf4;

M. der henviser til, at sunde jordbundsforhold er en forudsætning for at garantere 
fødevaresikring og langsigtet landbrugsbæredygtighed, men at der er afdækket 
adskillige trusler mod jordbunden i EU, såsom klimaændringer, arealbefæstelse, 
jorderosion, oversvømmelser og jordskred, tørke, hydrogeologisk ustabilitet, tab af 
organisk materiale i jorden, brande, storme, forsaltning, forurening, tab af jordbundens 
biodiversitet, forsuring og ørkendannelse;

N. der henviser til, at EU's jordbundsstrategi for 2030 medfører et klart behov for at sikre, 

2 SWD(2023)0004.
3 https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste_en.
4 Veerman, C., Correia, T.P., Bastioli, C., Biro, B., Bouma, J., Cienciala, E., Emmett, B., Frison, E.A., Grand, 
A., Lachezar H., Kriaučiūnienė, Z., Pogrzeba, M., Soussana, J-F., Vela, C. og Wittkowski, R., Caring for soil is 
caring for life – Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for healthy food, people, nature and climate, Foreløbig 
rapport fra missionsudvalget om sund jord og fødevarer, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for 
Forskning og Innovation og Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 2020, doi: 
10.2777/4833.
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at jordbundsbevaring, bæredygtig udnyttelse og genopretning bliver normen;

O. der henviser til, at over 75 % af de globale fødevareafgrødetyper, herunder frugt og 
grøntsager, er afhængige af at blive bestøvet af dyr;

P. der henviser til, at de fleste europæeres kost ikke er i overensstemmelse med 
anbefalingerne om sund kost, herunder øget forbrug af bæredygtigt og regionalt 
producerede planter og plantebaserede fødevarer, såsom friske frugter og grøntsager, 
fuldkorn og bælgfrugter; der henviser til, at kødforbruget pr. indbygger i mange EU-
lande trods en let faldende tendens fortsat er to til fire gange højere end det anbefalede 
indtag5; der henviser til, at der er behov for at tackle overforbruget af kød og stærkt 
forarbejdede fødevarer såvel som produkter med højt indhold af sukker, salt og 
fedtstoffer6;

Q. der henviser til, at veludformede landbrugs- og fødevarepolitikker kan reducere 
omkostningerne ved bæredygtige og nærende fødevarer og øge tilgængeligheden og 
prisoverkommeligheden af sund kost på en bæredygtig måde og dermed ikke lade 
nogen i stikken7;

R. der henviser til, at fødevarevalg er formet af fødevaremiljøer, herunder markedsføring 
af og reklame for fødevarer, produktplacering og -reklamer samt mærkning;

S. der henviser til, at de arealer, der anvendes til husdyr- og dyrefoderproduktion, udgør 
næsten 80 % af det globale landbrugsareal, men producerer mindre end 20 % af verdens 
kalorieforsyning; der henviser til, at antallet af husdyr vokser i EU, og at animalske 
produkter udgør 22 % af de fødevarer, der eksporteres af EU; der henviser til, at 60 % af 
afgrødeoverfladerne i EU er dedikeret til produktion af foder, og at der hvert år 
importeres næsten 30 mio. tons sojabønner og sojabønneprodukter ind i EU, hvilket 
fører til et udvindingsmæssigt højt CO2-aftryk og en skrøbelig model i forbindelse med 
skovrydning;

T. der henviser til, at det er nødvendigt at tage EU's arealanvendelse til fødevaresikring op 
til fornyet overvejelse, da ca. 65 % af landbrugsarealerne anvendes til animalsk 
produktion, 55 % af kornet i EU anvendes til foder og ca. 4 % til produktion af 
biobrændstoffer8;

U. der henviser til, at en flytning af aktiviteterne væk fra intensivt husdyrbrug i retning af 
bæredygtigt ekstensivt landbrug vil føre til en væsentlig reduktion af 
metanemissionerne fra landbrugssektoren og samtidig reducere de negative 
konsekvenser for miljøet, biodiversiteten, dyrevelfærden og folkesundheden; der 
henviser til, at en effektiv reduktion af antallet af opdrættede dyr i EU er et afgørende 
skridt i denne proces;

V. der henviser til, at ikke bare forbrugerpriserne på fødevarer, men også husholdningernes 

5 SWD(2023)0004.
6 Parlamentets beslutning af 20. oktober 2021 om en jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt 
fødevaresystem, EUT C 184, 5.5.2022, s. 2.
7 https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/.
8 SWD(2023)0004.
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indkomster, er en afgørende drivkraft for fødevaresikringen; der henviser til, at 
husholdninger med lavere indkomster, der bruger en stor del af deres budget på 
fødevarer, kan blive presset til at vælge mere usunde og mindre forskelligartede 
fødevarer, når de står over for hidtil uset høje fødevarepriser, hvilket gør dem særligt 
sårbare over for risikoen for ikkesmitsomme sygdomme, der tilskrives dårlig kost;

W. der henviser til, at fødevarer, der importeres fra tredjelande, ofte er underlagt lavere 
miljø-, dyrevelfærds- og sundhedsnormer i forhold til EU;

X. der henviser til, at EU's fødevareproduktionskædes afhængighed af foderimport fortsat 
har mange negative direkte og indirekte konsekvenser for miljøet og klimaændringerne 
både inden for og uden for EU's grænser; der henviser til, at denne sårbarhed sammen 
med stigende inputomkostninger, f.eks. i forbindelse med gødningsstoffer og fossile 
brændstoffer øger omkostningerne ved fødevareproduktion;

Y. der henviser til, at over 161 mio. mennesker i 42 lande led under akut fødevaremangel i 
september 2021, at næsten hver tredje person i verden ikke har adgang til passende 
fødevarer, og at ca. 3 mia. mennesker finder omkostningerne ved en sund kost 
uopnåeligt høje; der henviser til, at der er fare for, at disse tal vil fortsætte med at stige, 
og at bæredygtig udvikling derfor vil være endnu sværere at opnå inden udgangen af 
2030;

Z. der henviser til, at EU's fødevaresikring ikke må underminere tredjelandes 
fødevaresikring og fødevaresuverænitet; der henviser til, at der er et presserende behov 
for en mere retfærdig og lige fordeling af fødevarer og en kraftig reduktion af det 
madspild, der kan undgås;

AA. der henviser til, at nedlæggelsen af familiebedrifter i EU har været stigende i de seneste 
år, at antallet af unge landbrugere er faldende, og at generationsfornyelsen i 
landbrugssektoren er truet;

1. støtter den retfærdige og presserende overgang til agroøkologiske fremgangsmåder og 
økologisk landbrug samt skovlandbrug, der sætter EU i stand til at bryde sin 
afhængighed af import af især gødning og fossile brændstoffer; giver endnu engang 
udtryk for sin fulde støtte til den europæiske grønne pagt og ambitionerne, delmålene og 
målene i dens efterfølgende meddelelser, navnlig fra jord til bord-strategien og 
biodiversitets- kemikalie-, jordbunds- og nulforureningsstrategierne; glæder sig over 
deres offentliggjorte og bebudede lovgivningsforslag, herunder dem, der vedrører 
reduktion af anvendelsen af pesticider og handelsgødning og de dermed forbundne 
risici, som vil være afgørende for at sikre fødevareproduktionens langsigtede 
bæredygtighed ved f.eks. at beskytte bestøvere;

2. understreger, at de to største mellem- og langsigtede trusler mod landbruget og 
fødevareproduktionen er klimaændringerne og det faktum, at økosystemet kollapser; 
bemærker, at den seneste rapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
forudser akutte fremtidige problemer for landbruget, økosystemstabiliteten, 
vandtilgængeligheden og fødevaresikringen;

3. understreger, at bæredygtigt landbrug, der bevarer naturressourcer er en forudsætning 
for langsigtet fødevaresikring i EU og globalt; tilskynder til en omstilling af 
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fødevareproduktionssektoren ved hjælp af teknikker, adfærd og praksis, der genopretter 
jorden og forbedrer økosystemtjenesterne, såsom regenerative tilgange, som et middel 
til at øge frugtbarheden, jordbundssundheden, vandtilgængeligheden, udbyttet og i 
sidste ende ernærings- og fødevaresikkerheden; fremhæver de positive virkninger af 
ekstensivt landbrug og forskellige landskaber og levesteder for forebyggelsen af 
skadegørere, genoprettelse af biodiversiteten, stabiliteten i planteproduktionen og 
stimuleringen af landbrugets produktivitet på lang sigt og udtrykker stærk støtte til 
bylandbrug, herunder brugen af frugttræer;

4. understreger behovet for, at EU mindsker sin afhængighed af import fra lande uden for 
EU, bevæger sig i retning af lokal fødevareproduktion, støtter overgangen til 
bæredygtig, sund, planterig kost og genskaber balancen mellem den andel af EU's 
arealer, der anvendes til produktion af dyrefoder, og den andel, der anvendes til 
produktion af fødevarer til mennesker;

5. påpeger, at omstillingen til mindre intensive landbrugsformer og kortere 
forsyningskæder vil medføre besparelser i inputomkostningerne, hvad enten det drejer 
sig om kunstgødning eller fossile brændstoffer, hvor EU stadig i vid udstrækning er 
afhængig af import fra autoritære regimer, og vil skabe synergier og sidegevinster 
såsom reducerede drivhusgasemissioner;

6. gentager, at den grønne pagt er en katalysator for en inklusiv og ikkediskriminerende 
samfundsmæssig omstilling med klimaneutralitet, miljøbeskyttelse, bæredygtig 
ressourceudnyttelse og borgernes sundhed og livskvalitet inden for planetens 
begrænsninger som centrale mål, og mener, at den grønne pagt vil bidrage til større 
fødevaresikring; minder om, at enhver kortfristet eller midlertidig løsning altid risikerer 
at bytte én afhængighed med en anden på lang sigt; understreger, at reduktionen EU's 
fødevaresystems miljø- og klimaaftryk, herunder i overensstemmelse med det globale 
metantilsagn, at styrke fødevaresystemets modstandsdygtighed, at garantere 
fødevaresikringen i lyset af klimaændringerne og tabet af biodiversitet, at lede en global 
omstilling til konkurrencedygtig bæredygtighed fra jord til bord og at udnytte nye 
bæredygtige muligheder er altafgørende i denne globale indsats for at opnå 
fødevaresikring og modstandsdygtighed i fødevaresystemerne;

7. understreger, at regenerative tilgange såsom agroøkologi, skovlandbrug, økologisk 
landbrug samt præcisionslandbrug og kulstofbindende dyrkning rummer potentiale til at 
afhjælpe udfordringer vedrørende klima, biodiversitet, miljø, økonomi og det sociale 
område; fremhæver disse metoders evne til at begrænse jordbundsforringelsen og øge 
kulstofbindingen, hvis der tages fat på varigheden af kulstoflagring; understreger, at 
samtidig med at der sikres bæredygtig produktion af varer og levering af 
økosystemtjenester, har denne praksis kapacitet til at reducere omkostningerne ved 
fødevareproduktion ved at reducere brugen af pesticider, gødning, antimikrobielle 
stoffer og gasforbruget; fremhæver endvidere denne metodes evne til at fremme en 
sundere fødevareproduktion af høj kvalitet, fordele for landbrugerne såvel som 
indkomststabilitet og -diversificering og en langsigtet bæredygtig, modstandsdygtig og 
fremtidssikret produktion rettet mod små og mellemstore bedrifter;

8. fremhæver potentialet i vertikalt landbrug til fødevareproduktion, som er uafhængig af 
vejret og årstiderne, og som kan opnå højere udbytter med mindre brug af vand og 
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pesticider; opfordrer til større anerkendelse af denne praksis i EU's politik og til 
initiativer til at øge investeringerne i FoU inden for vertikalt landbrug;

9. understreger, at fødevaresikring også omfatter aspekter af ernæring og bør ses i et kort-, 
mellem- og langsigtet perspektiv;

10. glæder sig over Kommissionens omfattende analyse af drivkræfterne bag 
fødevaresikring; understreger dens konklusioner, hvori det påpeges, at det haster med at 
overgå til et bæredygtigt fødevaresystem, der kan garantere fødevaresikringen på både 
kort og lang sigt;

11. understreger behovet for at vedtage integrerede og systemorienterede løsninger for at 
mindske afvejningerne mellem afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger, der vil styrke 
den langsigtede modstandsdygtighed;

12. glæder sig over Kommissionens forslag af 22. juni 2022 til en ny forordning om 
bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EU) 
2021/2115 (COM(2022)0305), herunder EU-dækkende mål om at reducere brugen af og 
risikoen ved kemiske pesticider senest i 2030 og navnlig anvendelsen af de farligste 
pesticider i overensstemmelse med EU's jord til bord- og biodiversitetsstrategier; 
understreger, at dette forslag bør skabe en langsigtet (efter 2030) vision og reducere det 
europæiske landbrugs afhængighed af kemiske pesticider; bemærker, at en reduktion af 
EU's afhængighed af pesticider er en drivkraft for fødevaresikring og selvforsyning;

13. opfordrer Kommissionen til at fastholde sit tilsagn og fremsætte et lovgivningsforslag 
om at forbyde eksport af alle pesticider og andre farlige kemikalier, der er forbudt på 
EU-plan, at sætte en stopper for dobbeltmoral og at sikre lige vilkår for industrien samt 
at harmonisere de forskellige medlemsstaters nationale lovgivninger;

14. understreger landbrugsproduktionens afhængighed af bestøvere; beklager derfor, at der 
stadig mangler vejledninger til vurdering af risikoen ved plantebeskyttelsesmidler og 
biocider på bestøvere; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være behørigt 
opmærksomme på det vellykkede europæiske borgerinitiativ "Red bier og landmænd!", 
der opfordrer til, at syntetiske pesticider i EU's landbrug udfases med 80 % senest i 
2030, begyndende med de farligste, med det formål at blive fri for syntetiske pesticider 
senest i 2035 og genoprette naturlige økosystemer i landbrugsområder9;

15. er enig i, at det for at nå målene om reduktion af pesticider og mindske afhængigheden 
af import er nødvendigt at gøre økologiske alternativer tilgængelige på markedet på kort 
sigt; understreger, at den gradvise reduktion af brugen af pesticider på mellemlang og 
lang sigt vil fjerne negative virkninger for menneskers, dyrs og økosystemernes 
sundhed og vil forbedre fødevaresikringens stabilitetsdimension, samtidig med at 
yderligere miljøforringelse forhindres;

16. opfordrer til, at der udarbejdes en ambitiøs lov om jordbundssundhed, der tager sigte på 
at genoprette jordbunden og dens mikrobiota, og som bl.a. indeholder bestemmelser om 
ophobning af det tabte organiske kulstof som følge af et overskud af næringsstoffer 
såvel som erosion og forsaltning med henblik på at forbedre planters naturlige 

9 https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_da.
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forsvarssystem mod abiotiske og biotiske belastninger; understreger, at eventuelle 
forsinkelser i jordbundssundhedsloven, der er planlagt til senest andet kvartal af 2023, 
vil være ødelæggende, da manglen på omfattende EU-lovgivning om 
jordbundsbeskyttelse fører til det uigenkaldelige tab af jord i Europa; understreger 
behovet for at opnå god jordbundssundhed;

17. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at foreslå bindende mål for reduktion af 
madspild i hele fødevarekæden med mindst 50 % senest i 2030 på grundlag af en fælles 
metode og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger, der kan bidrage til at nå dem, 
herunder en omfattende kampagne for at øge forbrugernes bevidsthed, harmonisering af 
datomærkning, mere forbrugeruddannelse og forbud mod destruktion af usolgte 
fødevarer; understreger de positive virkninger, som korte fødevareforsyningskæder kan 
få, når det kommer til at reducere madspild;

18. opfordrer Kommissionen til at forelægge et ambitiøst forslag til en EU-
rammelovgivning om bæredygtige fødevaresystemer, der fastlægger en klar og målbar 
vej til bæredygtighed i fødevaresystemet i EU; fremhæver, at denne lov bør sikre 
sammenhæng blandt alle eksisterende og fremtidige fødevarerelaterede politikker, 
herunder EU's politikker udadtil, og flytte forbruget til bæredygtig, mere afbalanceret og 
sund kost, fremme gunstige fødevaremiljøer, øge prisoverkommeligheden og 
tilgængeligheden af bæredygtige og sunde fødevarer, samtidig med at det sikres, at de 
priser, der betales for bæredygtig produktion, og landbrugernes indkomster er rimelige; 
opfordrer Kommissionen til at anvende dette lovforslag til at styrke ansvaret og 
engagementet i hele fødevarekæden i forbindelse med omstillingen til bæredygtighed, 
til at anerkende dyrevelfærd som et krav for et bæredygtigt fødevaresystem og til at 
tilskynde til et skift i retning af dyrehold, der respekterer planetens begrænsninger og 
sikrer dyresundhed og -velfærd;

19. opfordrer til en streng anvendelse af One Health-princippet for at forbinde spørgsmål 
om menneskers sundhed, dyresundhed og miljø i alle politikker, der påvirker 
tilgængeligheden af og adgangen til fødevarer; understreger, at fødevaresikkerheden 
aldrig må bringes i fare, og understreger betydningen af at styre politikkerne på en 
retfærdig og socioøkonomisk fair måde for at fremme ernæringsmæssige, økonomisk 
overkommelige og langsigtede bæredygtigt producerede fødevarer i overensstemmelse 
med biodiversitetsbevarelse og agroøkologiske løsninger og af korrekt og gennemsigtig 
mærkning med henblik på at fremme sunde valg fra forbrugernes side;

20. gentager målet om en reduktion på 50 % af anvendelsen af antimikrobielle stoffer i 
landbruget og anmoder Kommissionen om at evaluere, hvordan medlemsstaterne har 
gennemført pakken med veterinærlægemidler, navnlig forbuddet mod forebyggende 
anvendelse af antibiotika i grupper af dyr, forbuddet mod forebyggende anvendelse af 
antimikrobielle stoffer via foderlægemidler og importforbuddet mod kød, der er blevet 
behandlet med antimikrobielle stoffer til vækstfremmende formål;

21. anerkender, at covid-19-pandemien er en stærk påmindelse om sammenhængen mellem 
menneskers, dyrs og planetens sundhed, og udtrykker sin dybe bekymring over den 
afsmittende virkning af zoonotiske sygdomme hos dyr, der holdes tæt sammen, idet 
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70 % af de nye sygdomme og pandemier har animalsk oprindelse10;

22. fremhæver, at tilgængeligheden af planteproteiner, hvis de indtages direkte, er mere end 
tilstrækkelig til at opfylde de globale proteinbehov; anerkender den positive 
indvirkning, som mere plantebaseret kost har på mennesker, dyr, planeten og 
fødevaresikringen; understreger, at produktionen og markedsudbredelsen af 
plantebaserede proteiner bør støttes bedre sammen med produktionen af planteproteiner 
i Europa med henblik på at styrke fødevaresikringen, idet betydningen af at fremme en 
sund livsstil samt af en bæredygtig omstilling af vores fødevaresystemer anerkendes;

23. gentager, at det er nødvendigt at reducere landbrugsemissionerne af kuldioxid, metan og 
dinitrogenoxid, navnlig i foder- og husdyrsektoren samt sektoren for organisk og 
mineralsk gødning, uden yderligere at gå på kompromis med dyrevelfærden, og 
samtidig sikre, at jordens frugtbarhed ikke forringes, bl.a. ved at tage fat på 
husdyrdensiteten i EU og indlejrede emissioner fra arealanvendelse fra importeret foder 
og importerede fødevarer. opfordrer endnu engang til en kohærent 
politiksammensætning for at muliggøre en omstilling mod mere bæredygtige metoder 
som græsningsbaseret ekstensiv husdyrproduktion som led i et blandet driftssystem, der 
respekterer det lokale miljøs bærekapacitet og fremmer biodiversitet; opfordrer i den 
forbindelse Kommissionen til at offentliggøre en undersøgelse af de europæiske 
landbrugsarealers bæreevne med hensyn til optimale besætningsstørrelser med henblik 
på at gøre overgangen til en mere afbalanceret tilgang mellem det EU-areal, der 
anvendes til produktion af dyrefoder, og det, der anvendes til fremstilling af fødevarer 
til mennesker, mere gnidningsfri;

24. fremhæver, at anvendelsen af gødning skønnes at udgøre 50 % af energiforbruget i 
landbruget, når der tages hensyn til både direkte og indirekte anvendelse; 11understreger, 
at stigende energipriser har en afsmittende indvirkning på de stigende priser på 
kunstgødning, hvilket betyder, at rådgivning om at finde agronomiske alternativer kan 
være den mest omkostningseffektive politiske løsning; fremhæver økologisk landbrugs 
evne til at producere fødevarer uden brug af kunstgødning og gentager målet om, at 
mindst 25 % af EU's landbrugsjord skal være økologisk landbrug senest i 2030;

25. opfordrer til, at EU's handlingsplan for integreret forvaltning af næringsstoffer gør noget 
ved overdrevent tab af næringsstoffer og for at lukke næringscyklusser i al deres 
kompleksitet ved at reducere eksterne input og ved korrekt gennemførelse og 
håndhævelse af den nuværende lovgivning, samtidig med at der opnås selvforsyning og 

10 IPBES Workshop Report on Biodiversity and Pandemics; In-Depth Analysis – ‘The link between biodiversity 
loss and the increasing spread of zoonotic diseases’, Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Parlamentarisk 
Forskning, 22. december 2020; rapport fra Humane Society International Europe, 'The connection between 
animal agriculture, viral zoonoses, and global pandemics', 2020; Dhingra, M.S., Artois, J., Dellicour, S., et al., 
'Geographical and historical patterns in the emergences of novel highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5 
and H7 viruses in poultry', Frontiers in Veterinary Science, Vol. 5:2018, tilgængelig på 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996087/; Jones, B.A., Grace, D., Kock, R., et al., 'Zoonosis 
emergence linked to agricultural intensification and environmental change', Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, 2012, tilgængelig på: 
www.pnas.org/content/2012/21/8399.
11 Poux, X., og Aubert, P. M., An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating. 
Findings from the Ten Years For Agroecology (TYFA) modelling exercise, Iddri-AScA, Paris, 2018, 
undersøgelse nr. 09/18.



AD\1273668DA.docx 11/19 PE739.666v02-00

DA

fremskridt med hensyn til alternativer til kemisk gødning;

26. bemærker omkostningerne for menneskers sundhed ved overskydende ammoniak fra 
gødningsstoffer og affald fra husdyrhold, der hvert år forårsager 430 000 for tidlige 
dødsfald i EU12, samt omkostningerne i forbindelse med fejlslagen høst;

27. minder om betydningen af et dyrevelfærdssystem af høj kvalitet, herunder vedrørende 
transport og slagtning; glæder sig over den planlagte revision af EU's 
dyrevelfærdslovgivning, herunder ajourføring af den eksisterende 
dyrevelfærdslovgivning, samt behovet for udvikling, gennemførelse og håndhævelse af 
en styrket og ny artsspecifik lovgivning, eftersom der generelt er en mangel på effektiv 
gennemførelse og håndhævelse af den nuværende lovgivning; understreger vigtigheden 
af at tage hensyn til de seneste videnskabelige fremskridt inden for dyrevelfærd og af at 
reagere på offentlig og politisk efterspørgsel samt markedsefterspørgsel efter højere 
standarder for dyrevelfærd og for ajourføring af staldsystemer og af produktionspraksis;

28. er bekymret over, at mange af de sundheds- og miljøomkostninger, der er forbundet 
med fødevareproduktion og -forbrug, ikke er blevet internaliseret; anmoder 
Kommissionen om at vurdere mulighederne for at inddrage omkostningerne ved ekstern 
produktion af fødevarer; tilskynder Kommissionen til at undersøge mulighederne for at 
integrere overvejelser om reelle omkostninger i udarbejdelsen af fødevarepolitikker og 
tilskynder medlemsstaterne til at styrke prisoverkommeligheden af fødevarer og 
bæredygtige og sunde forbrugsmønstre, bl.a. ved at give skatteincitamenter, såsom en 
nedsættelse af momsen på friske, uforarbejdede frugter og grøntsager, og justerede 
sukkerafgifter;

29. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's fremtidige rammelovgivning om 
bæredygtige fødevaresystemer fremmer gunstige fødevaremiljøer og sociale hensyn, 
hvor sunde og bæredygtige fødevaremuligheder er de mest tilgængelige, 
overkommelige, annoncerede og attraktive, og fremmer korte forsyningskæder og 
forbrug af lokale og sæsonbestemte produkter;

30. understreger samtidig behovet for passende sociale beskyttelsesforanstaltninger og 
sikkerhedsnet for at sikre adgang til sund kost for alle med særlig vægt på 
lavindkomsthusstande, der ikke har adgang til forskelligartede, sunde og nærende 
fødevarer på grund af de forventede vedvarende høje fødevare- og energipriser;

31. gentager behovet for at tackle overforbruget af kød og stærkt forarbejdede fødevarer 
såvel som produkter med højt indhold af sukker, salt og fedtstoffer13;

32. understreger, at produktionen af biobrændstoffer til EU-markedet har et stort potentiale, 
men at det kan udgøre en risiko ikke blot for fødevaresikringen, men også for 
menneskerettigheder og jordrettigheder samt for skove, biodiversitet, jordbundssundhed 
og markedsstabilitet i EU og i tredjelande; fremhæver, at afgrødebaserede 

12 Guthrie, S., Giles, S., Dunkerley, F., Tabaqchali, H., Harshfield, A., Ioppolo, B., Manville, C., Impact of 
ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis, Santa Monica, Californien, RAND 
Corporation, 2018, tilgængelig på https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html.
13 Parlamentets beslutning af 23. november 2022 om forebyggelse, tackling og bedre behandling af diabetes i 
EU i anledning af den internationale diabetesdag (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0404).
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biobrændstoffer fører til store indirekte ændringer i arealanvendelsen, hvilket navnlig 
skyldes fortrængningseffekter, der også er forbundet med 
menneskerettighedskrænkelser, land grabbing og global sult i tredjelande; mener, at 
dette er grunden til, at EU bør være mere opmærksom på dette spørgsmål; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at indføre midlertidige 
suspensionsforanstaltninger for produktion og blanding af afgrødebaserede 
biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler for at sikre yderligere 
fødevareforsyninger, stabilisere de globale fødevaremarkeder og udfase 
afgrødebaserede biobrændstoffer, bortset fra avancerede biobrændstoffer, senest i 2030;

33. fordømmer, at der fokuseres på kortsigtede politiske foranstaltninger, f.eks. på 
gødningsstoffer; understreger, at subsidiering af anvendelsen af fossile brændstoffer til 
fremstilling af kunstgødning skal udfases hurtigt;

34. bemærker, at krigen i Ukraine yderligere har afsløret den kendsgerning, at 
fødevareproduktionen i EU er afhængig af input fra tredjelande; understreger i den 
forbindelse, at praksis og ressourcer, der er let tilgængelige og produceret inden for EU, 
for at sikre fødevareproduktionen på lang sigt bør udnyttes og udvikles, såsom 
vekseldrift, kompost, bæredygtig organisk gødning og økologiske 
plantebeskyttelsesmidler, inden for rammerne af nitratdirektivet;

35. giver endnu engang udtryk for sin holdning til nye genomiske forædlingsteknikker, som 
fremhæver forsigtighedsprincippet og behovet for at sikre gennemsigtighed og 
valgfrihed for landbrugere, forarbejdningsvirksomheder og forbrugere og understreger, 
at den kommende politiske indsats bør omfatte risikovurderinger og en omfattende 
oversigt over og vurdering af mulighederne for sporbarhed og mærkning med henblik 
på at opnå korrekt myndighedstilsyn og give forbrugerne relevante oplysninger, 
herunder vedrørende produkter fra tredjelande, for at sikre lige konkurrencevilkår;

36. opfordrer Kommissionen til at foretage en korrekt og bedre vurdering af genetisk 
modificerede organismers indvirkning på sundhed, biodiversitet og social inklusion 
samt på landbrugernes og forbrugernes valgfrihed;

37. opfordrer til, at der iværksættes en omfattende analyse af, hvordan fødevaresystemet er 
socioøkonomisk og miljømæssigt påvirket af patenter på forædlingsprocesser og 
planteformeringsmateriale og dele heraf, herunder potentialet for øget 
markedskoncentration og monopolisering i fødevarekæden, samt af, hvordan 
overkommelige fødevarepriser og adgang til fødevarer påvirkes.

38. understreger, at uhindret adgang for plantemateriale er afgørende for 
innovationskapaciteten i den europæiske planteforædlingssektor; opfordrer EU og 
medlemsstaterne til nøje at vurdere, hvordan fødevaresikringen påvirkes af patenter på 
biologisk materiale og grundlæggende biologiske processer, og til at beskytte friheden 
til at agere og forædlernes fritagelser med hensyn til visse sorter;

39. anerkender betydningen af at gøre afgrøder mere modstandsdygtige over for 
klimaændringer og nye patogener, af at øge og opretholde udbyttet på kort og lang sigt, 
navnlig i lyset af den tørke og vandmangel, der påvirker et stigende antal EU-
medlemsstater; understreger, at dette afhænger af genopretningen og bevarelsen af 
biodiversitet, jordbundens sundhed samt af anvendelsen af agroøkologiske og 
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økologiske metoder, og understreger betydningen af sikkerhed og mangfoldighed, når 
det kommer til frø; understreger, at forædlere og landbrugere skal sikres adgang til frø 
af høj kvalitet fra plantesorter, der er tilpasset belastningen fra klimaændringer og 
landbrugssystemer med lavt input, herunder traditionelle og lokalt tilpassede sorter og 
heterogent materiale, og til de genetiske ressourcer, der er nødvendige for yderligere 
forædling;

40. understreger betydningen af at fremme EU-dyrkede planteproteiner med henblik på at 
levere regionalt producerede fødevarer og foderstoffer med høj næringsværdi;

41. opfordrer Kommissionen til at fremme og støtte innovation og forskning, uddannelse og 
rådgivning samt opskalering af innovative projekter med det formål at finde frem til 
socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger på fødevareusikkerhed, der 
også tager hånd om landbrugssektorens indvirkning på klimaet og biodiversiteten, og til 
at fremme yderligere investeringer, der kan fremskynde den grønne omstilling og sikre 
bæredygtighed og selvforsyning, såvel i EU som i udviklingslandene;

42. understreger, at innovative digitale teknologier ikke bør skabe nye 
afhængighedsforhold, og understreger, at de ikke føre til endnu større koncentration af 
bedrifterne, men bør være tilgængelige for mindre landbrugere;

43. fremhæver, hvordan konflikter, klima- og biodiversitetskrisen og pandemien har været 
vendepunkter for en sult i verden, som tidligere havde været i tilbagegang, men som nu 
påvirker omkring 10 % af verdens befolkning; understreger behovet for fortsat at gøre 
bestræbelser på at genoptage og opretholde den ukrainske korneksport, hvilket bør lette 
presset i det globale syd; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at intensivere sin 
indsats inden for "fødevarediplomati", også i betragtning af at EU i dag er en af de 
vigtigste globale producenter af hvede, og at mangel på fødevarer i det globale syd kan 
gøre disse tredjelande mere sårbare over for indflydelse fra autoritære regimer;

44. understreger, at fødevaretilgængeligheden ikke er i fare i EU i dag, da EU stort set er 
selvforsynende med vigtige landbrugsprodukter og opnår et stabilt samlet 
fødevareeksportoverskud14; bemærker imidlertid med stor bekymring, at fødevarers 
prisoverkommelighed på grund af den høje inflation og navnlig de stigende 
fødevarepriser udgør et reelt problem for mindre velstående husholdninger; 
understreger, at selv om krigens negative indvirkning på den globale fødevaresikring 
har været betydelig, er de eksisterende systemiske svigt i fødevaresystemet blevet 
afsløret, og understreger, at der skal vedtages tilstrækkelige kortsigtede og langsigtede 
foranstaltninger til at imødegå sult og underernæring i og uden for Europa;

45. mener, at de samme landbrugsproduktionsstandarder bør gælde for importerede 
produkter som for produkter, der produceres i EU, og opfordrer til, at der indføjes 
passende klausuler herom i frihandelsaftaler;

46. understreger, at bæredygtighed henviser til en balance mellem økonomisk udvikling, 
miljøpåvirkninger og social ligestilling, herunder ligestilling mellem kønnene; 
fremhæver de negative kønsmæssige virkninger af stigende fødevareusikkerhed, da 
kvinder har tendens til at skære ned på deres fødevareforbrug i tider med 

14 SWD(2023)0004.
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fødevaremangel, og kvinder og piger tegner sig for 60 % af de underernærede; 
bemærker, at 60 % af de kvinder, der bor i Afrika syd for Sahara, arbejder i 
landbrugssektoren og er meget sårbare over for virkningerne af et klima i forandring på 
fødevare- og vandsikkerheden;

47. er bekymret over EU's landbrugssektors iboende sociale ligestilling og kønsbestemte 
indvirkning, idet blandt andre faktorer tendensen for mennesker, der står over for 
moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed i EU, har været stigende siden 2015, og 
kvinder, børn og marginaliserede grupper er de mest berørte; beklager det forhold, at 
social retfærdighed og ligestilling mellem kønnene og de tværgående dimensioner ikke 
optræder mere proaktivt og bindende i den fælles landbrugspolitik og andre relaterede 
politikker med henblik på at styrke den sociale bæredygtighed og 
modstandsdygtigheden i EU's landbrugs- og fødevaresystemer; understreger, at højere 
lønninger, pensioner og gode sociale velfærdssystemer bidrager til at lette problemet 
med fødevarers prisoverkommelighed;

48. er foruroliget over, at det nuværende EU-landbrugssystem i høj grad er afhængigt af et 
stort antal usikre, lavtlønnede og fleksible arbejdstagere samt sæsonarbejdstagere og 
arbejdstagere, der arbejder sort, ofte kvinder, og at udnyttelsen og misbruget af 
arbejdstagere er almindeligt på grund af et enormt omkostningspres på producenterne, 
hvilket undergraver EU's egne sociale og arbejdsmæssige standarder;

49. efterlyser en strategi til at regionalisere forsyningskæden for de vigtigste råvarer i lyset 
af de nuværende geopolitiske spændinger, samtidig med at fødevareautonomien i 
tredjelande støttes, og til at sikre forsyningen af lokale og bæredygtige planteproteiner; 
gentager, at lokal produktion og korte forsyningskæder har strategisk betydning;

50. bemærker, at fra jord til bord-strategien har til formål at bevare overkommelige 
fødevarepriser og på samme tid generere et mere retfærdigt økonomisk udbytte i 
forsyningskæden, så de mest bæredygtige fødevarer ender med også at være de billigste, 
hvilket befordrer forsyningssektorens konkurrenceevne i EU, fremmer fair handel og 
skaber nye forretningsmuligheder, samtidig med at det indre markeds integritet og 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen sikres; understreger behovet for at vurdere hele 
forsyningskæden med hensyn til modstandsdygtighed og gennemsigtighed for at styrke 
primærproducenternes såvel som forbrugernes position i værdikæden; opfordrer 
Kommissionen til effektivt at afhjælpe den skæve magtbalance opstrøms og nedstrøms i 
fødevareforsyningskæderne, herunder i de kommende lovgivningsforslag;

51. understreger behovet for uafhængig politikudformning baseret på videnskab, fakta, data 
og værdier;

52. mener, at det er nødvendigt at afskaffe skadelig praksis under den fælles 
landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, og beklager, at de 100 mia. EUR i midler 
fra den fælles landbrugspolitik, der blev tildelt klimaindsatsen i perioden 2014-2020, 
kun havde ringe indvirkning på landbrugets drivhusgasemissioner, som ikke har ændret 
sig væsentligt siden 201015; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en køreplan for 

15 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 16/2021 "Den fælles landbrugspolitik og klimaet – Halvdelen 
af EU´s klimaudgifter går til landbruget, men dets emissioner er ikke faldende", som kan findes på 
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=58913.
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nedbringelse af metanemissionerne fra landbrugssektoren senest i 2030 i 
overensstemmelse med det globale metanløfte. 

53. bemærker de enorme omkostninger ved passivitet16 og den fortsatte forringelse af den 
funktionelle biodiversitet, der er nødvendig for at opretholde udbyttet, frugtbarheden og 
landbrugets produktivitet; understreger derfor behovet for at forbedre 
agroøkosystemernes modstandsdygtighed ved at øge den biologiske, genetiske og 
strukturelle mangfoldighed for at opretholde udbyttet og sprede risikoen for 
afgrødesvigt; bemærker f.eks., at tørke koster EU 9 mia. EUR hvert år – og dette 
forventes at stige, efterhånden som klimaændringerne og det økologiske sammenbrud 
indtræffer; bemærker, at FN og FAO klart advarer om, at det vil koste samfundet og 
landbrugerne endnu mere at forsinke omstillingen til bæredygtige og modstandsdygtige 
fødevaresystemer, jo længere den forsinkes;

54. bemærker, at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1317 af 27. juli 
202217 om fravigelser for så vidt angår anvendelsen af normerne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand (GLM-normer), 7 om omdrift på agerjord og 8 om mindsteandel af 
landbrugsareal afsat til ikkeproduktive områder eller landskabstræk, for ansøgningsåret 
2023 blev udstedt uden nogen ledsagende konsekvensanalyser vedrørende 
miljøkonsekvenserne af denne retsakt, hvilket er i strid med princippet om bedre 
lovgivning; understreger behovet for at sikre, at disse undtagelser ikke fører til 
langsigtede miljøskader;

55. understreger betydningen af at opretholde landbrugsbedrifternes levedygtighed, navnlig 
de små bedrifter, og at skabe en stærk position for landbrugerne i 
fødevareforsyningskæden, hvilket vil hjælpe dem med at bekæmpe urimelig 
handelspraksis;

56. understreger, at EU's landbrugspolitik ikke bør fremme en intensivering af landbruget; 
tilskynder derfor til, at der sikres bæredygtige indkomstmuligheder, navnlig for små 
bedrifter og familielandbrug, og navnlig for kvindelige landbrugere, såvel som for 
landbrugsarbejdere; beklager den negative indvirkning på miljøet;

57. understreger behovet for at give landbrugerne tilstrækkelige støtteordninger til at sikre 
en retfærdig omstilling og til at finansiere tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger 
samt regenereringen af forringede landbrugsarealer, der vil hjælpe landbrugerne med at 
genoprette udpint jord og forringede økosystemer, forbedre fødevareproduktionen og 
landbrugernes levebrød; opfordrer medlemsstaterne til at fremme finansiel støtte inden 
for rammerne af den fælles landbrugspolitiks økoordninger med henblik på at lette 
omstillingen og muliggøre synergier mellem miljøpræstationer og fødevareproduktion 
og støtter indførelsen af offentlige betalinger for økosystemtjenester for agroøkologiske 
metoder og skovlandbrugspraksis;

16 Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer, Climate Change 2022: Impact, Adaptation and Vulnerability, 
Bidrag fra arbejdsgruppe II til den sjette vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer, 
Pörtner, H-O., D. Roberts, D. C., Tignor, M., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Alegría, A., Craig, M., 
Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A., Rama, B. (red.), Cambridge University Press, Cambridge, UK og 
New York, NY, USA, 2022, doi: 10.1017/9781009325844.
17 EUT L 199 af 28.7.2022, s. 1.
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58. opfordrer til, at der indføres målrettede støtteordninger for at uddanne og bevidstgøre 
landbrugere samt specialiserede uddannelsesprogrammer for alternative 
landbrugsmetoder, der er udformet til landbrugere, med det formål at fremskynde 
omstillingen til mere bæredygtige og modstandsdygtige fødevareproduktionsmetoder;

59. understreger behovet for den fulde anvendelse af skoleordninger for at sikre, at socialt 
dårligt stillede børn har adgang til mad; fremhæver endvidere nytten af offentlige 
indkøbsprogrammer med hensyn til at fremme offentlig støtte til indkøb fra mindre 
landbrugere og lokale producenter, når der købes næringsrige fødevarer til distribution, 
for at beskytte mod fødevareusikkerhed;

60. understreger, at der er behov for at træffe passende kortsigtede og langsigtede 
foranstaltninger til at imødegå sult og underernæring i og uden for Europa; fremhæver 
behovet for at udvikle passende redskaber til at håndtere fremtidige fødevarekriser på en 
bæredygtig måde, der er forenelig med vores klima- og biodiversitetsmål.
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preparation of the draft report:
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