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Europa-Parlamentet,  

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 

december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1698/20051, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. 

december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under 

støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/20092, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 af 13. 

december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den 

fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte 

betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af 

udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til 

plantesundhed og planteformeringsmateriale3, 

– der henviser til undersøgelsen om "Unge landbrugere: Gennemførelse af politikken efter 

reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013 ", som var bestilt af Temaafdeling B – 

Struktur- og Samhørighedspolitik – og forelagt på mødet i Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter den 23. november 2017, 

                                                 
1  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487. 
2  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608. 
3  EUT L 350 af 29.12.2017, s. 15. 



 

 

– der henviser til sin høring om implementering af politikker omhandlende unge 

landmænd efter reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013, der fandt sted den 

23. november 2017, 

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 10/2017 om, at EU's 

støtte til unge landbrugere bør målrettes bedre for at fremme et effektiv 

generationsskifte, 

– der henviser til sin beslutning af 27. april 2017 om situationen omkring koncentrationen 

af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: hvordan kan landmændene nemmere få 

adgang til jord?1, 

– der henviser til undersøgelsen fra Det Europæiske Råd for Unge Landmænd (CEJA) 

med titlen "Young farmers are key in the future CAP" (unge landbrugere er centrale i 

den fremtidige fælles landbrugspolitik), som blev offentliggjort den 17. maj 2017, 

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om "Støtte til unge europæiske 

landbrugere"2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 

til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 

tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-

0157/2018), 

A. der henviser til, at kun 6 % af alle bedriftsledere i EU er under 35 år, og at mere end 

halvdelen er over 55 år, samt at der er store forskelle mellem medlemsstaterne; 

B. der henviser til, at disse tal ikke har ændret sig væsentligt i løbet af de sidste ti år, og at 

den faldende andel af unge landbrugere og landbefolkningens aldring er et stort 

problem; der henviser til, at situationen i forbindelse med generationsskifte i landbruget 

varierer betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden, og opfordrer derfor til en 

fleksibel og diversificeret tilgang; 

C. der henviser til, at den udvikling af landbruget, der er blevet støttet af den fælles 

landbrugspolitik, i mere end 50 år overalt har fremmet udvidelser, sammenlægning af 

bedrifter og en kraftig kapitalisering af produktionsmidlerne, hvilket har gjort det 

vanskeligt at overdrage visse bedrifter til de unge eller for de unge at overtage bedrifter 

på grund af den kapitalmængde, der er fornøden; 

D. der henviser til, at landbrugsbefolkningens aldring er særlig akut i husdyrsektoren og 

ganske særligt inden for fåre- og gedeavlen på grund af de eksisterende begrænsninger i 

den økonomiske rentabilitet; 

E. der henviser til, at antallet af unge landbrugere i EU som helhed i perioden 2007-2013 

faldt fra 3,3 til 2,3 mio., og at det areal, der dyrkes af unge landbrugere, i samme 

periode faldt fra 57 til 53 mio. hektar; 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0197. 
2  EUT C 207 af 30.6.2017, s. 57. 



 

 

F. der henviser til, at det i lyset af de demografiske forandringer såsom affolkning og 

befolkningernes aldring i landdistrikterne er afgørende, at der skabes 

fremtidsmuligheder for landbruget som en moderne og tiltrækkende sektor for at kunne 

tilskynde unge til at forfølge en landbrugskarriere; 

G. der henviser til, at der er skarp konkurrence om adgangen til jord mellem unge, der 

ønsker at etablere sig, og allerede etablerede landbrugere og i nogle tilfælde også 

mellem unge og investeringsselskaber, som er begyndt at interessere sig for landbrug; 

H. der henviser til, at en hel landbrugsudviklingsmodel baseret på familiebedrifter i 

fremtiden vil være truet; 

I. der henviser til, at den fælles landbrugspolitik spiller en afgørende rolle i denne 

forbindelse; 

J. der henviser til, at generationsskiftet i landbruget på en og samme tid drejer sig om den 

nye generations problemer med at få adgang og den nuværende generations problemer 

med at udtræde, og der henviser til, at manglen på unge mennesker, der gør karriere 

inden for landbruget, bringer landdistrikternes økonomiske og sociale bæredygtighed 

samt EU's selvforsyning med fødevarer og fødevaresikkerhed i fare; der henviser til, at 

en tilfredsstillende økonomisk situation er den første forudsætning for at gøre landbrug 

til et attraktivt erhverv; 

K. der henviser til, at den seneste reform af den fælles landbrugspolitik har bekræftet og 

indført en række redskaber, der kan kombineres og tilpasses de nationale forhold i 

medlemsstaterne, bl.a. den obligatoriske betaling til unge landbrugere under første søjle 

(6,9 mia. EUR til 180 000 unge landbrugere) og under anden søjle foranstaltninger så 

som etableringsstøtte, finansierings- og kreditmuligheder og muligheden for indførelse 

af et tematisk delprogram for unge landbrugere (2,6 mia. EUR); 

L. der henviser til, at ikke alle EU's medlemsstater har en egentlig politik for etablering 

inden for landbrug, og at det heller ikke er alle, der anvender alle de redskaber, som den 

fælles landbrugspolitik stiller til deres rådighed for at støtte unge landbrugere, navnlig 

foranstaltningen under anden søjle vedrørende etableringsstøtte til unge landbrugere; 

M. der henviser til, at unge kvinder, der overtager ansvaret for at drive en 

landbrugsvirksomhed, kun udgør en lille andel af alle unge landbrugere, men de er ikke 

nogen homogen gruppe og har derfor andre behov, når de påbegynder denne løbebane; 

N. der henviser til, at generationsskifte bør være en af de vigtigste prioriteter for den 

fremtidige fælles landbrugspolitik, der bør tilbyde en fælles politisk ramme for 

nationale skræddersyede strategier, og der henviser til, at fremme af generationsskifte er 

en nødvendig forudsætning for at bevare landbruget i hele EU og for at holde liv i 

landdistrikterne og gøre dem attraktive, navnlig ved at fremme mangfoldighed i 

landbruget og bæredygtige familiebrug; 

O. der henviser til, at adgang til jord er blevet identificeret som en af de største hindringer 

for unge landbrugere og nytilkomne, og at dette har været gældende i årevis og kræver 

reelle løsninger; der henviser til, at adgang til jord ofte hindres af på den ene side tab af 

landbrugsjord på grund af arealbefæstelse, byudvikling, turisme, infrastrukturprojekter, 

ændret arealanvendelse og øget ørkendannelse som følge af klimaændringer, og på den 



 

 

anden side koncentration af ejendomsretten til jord; der henviser til, at 

spekulationsbetingede prisstigninger skaber alvorlige og i stigende grad alarmerende 

problemer for nytilkomne og unge landbrugere i mange medlemsstater; der henviser til, 

at de nuværende former for støtte ganske vist letter adgangen til finansiering eller 

kapital, men ikke løser det væsentlige problem med at få adgang til jord med henblik på 

at etablere en ny bedrift; 

P. der henviser til, at nytilkomne som f.eks. unge landmænd er særligt sårbare over for 

prisudsving, og til, at de desuden har vanskeligheder med at få adgang til finansiering 

fra banker eller andre kreditprogrammer på grund af mangel på finansielle aktiver, der 

kan stilles som sikkerhed; 

Q. der henviser til, at EU's støtte til unge landbrugere bør være mere målrettet for at sikre 

generationsskiftet og imødegå nedgangen i og koncentrationen af bedrifter; 

R. der henviser til, at der på trods af EU's støtteforanstaltninger stadig findes udfordringer 

at leve op til i forbindelse med unge landbrugeres etablering og med generationsskifte i 

EU's landbrugssektor; 

S. der henviser til, at der blandt nytilkomne landbrugere er forholdsvis flere kvinder med 

landbrug som hovederhverv, end der er i landbrugssektoren generelt; 

T. der henviser til, at der i visse af EU's regioner er stor ubalance i befolkningssituationen, 

idet der kun bor få eller slet ingen unge mennesker der; 

U. der henviser til, at unge og nytilkomne landbrugere er vigtige kilder til innovation og 

iværksættervirksomhed inden for landbruget og er til gavn for f.eks. indførelsen af ny 

viden eller teknik, udvikling af nye forretningsmodeller baseret på slutbrugerne, 

udvikling af mere bæredygtige landbrugssystemer, udvikling af nye organisatoriske 

modeller (f.eks. delelandbrug, forfinansiering, crowdsourcing), udvidelse af 

forbindelserne mellem landbrug og lokalsamfund og tilpasning af traditionel viden med 

henblik på at udvikle virksomhedsinnovation (f.eks. håndværksmæssig 

fødevareproduktion); 

V. der henviser til, at store dele af bjergområderne har særlige vanskeligheder som følge af 

lavere investeringskvoter, specifikke forhold og vanskeligt terræn, hvilket afholder unge 

fra at blive i eller starte virksomhed i disse områder; 

W. der henviser til, at dette gør det nødvendigt at overveje en mere fleksibel tilgang for 

nationale og/eller regionale myndigheder, når de anvender foranstaltningerne til fordel 

for unge landbrugere i lande med sådanne områder; 

X. der henviser til, at nytilkomne landbrugere har en tendens til at drive mindre gårde og 

derfor kæmper for at få rå- og hjælpestoffer til konkurrencedygtige priser og for at 

producere de mængder, der skal til for at opnå stordriftsfordele; 

Y. der henviser til, at 80 % af støtten fra den fælles landbrugspolitik fordeles til kun 20 % 

af EU's landbrugsbedrifter, og at den reelle fordeling af støtten måske er endnu mere 

ulige, fordi de til rådighed værende statistikker ikke gør det muligt at påvise noget om 

ejerskab til og kontrol med bedrifterne; 

Z. der henviser til, at det i "Young Farmers Manifesto", som blev lanceret i 2015 af Det 



 

 

Europæiske Råd for Unge Landmænd, opfordres til: adgang til jord og lån via offentlige 

støtteforanstaltninger; foranstaltninger til at bekæmpe illoyal handelspraksis i 

fødevarekæden; foranstaltninger til at begrænse svingende indkomster for unge 

landbrugere; og støtte til investeringer og til adgang til jord med henblik på at sikre og 

beskytte jorden og optimere unge landbrugeres arealanvendelse til fødevareproduktion; 

AA. der henviser til, at unge landbrugere er nøglen til en bæredygtig, diversificeret og 

inklusiv landbrugssektor, og at fremme af deres adgang til landbrug vil medvirke til at 

sikre fødevareproduktionen i fremtiden og beskytte miljøet og landskaberne; 

AB. der henviser til, at de ekstreme prisudsving for landbrugsprodukter er en betydelig 

hindring for dem, der måtte ønske at etablere en landbrugsbedrift, og ofte får dem til at 

fokusere på nicheprodukter med sikrere fortjenstmargener; 

AC. der henviser til, at EU-retten anerkender begreberne "unge landbrugere" og 

"landbrugere, der indleder en landbrugsaktivitet"; 

AD. der henviser til, at koncentrationen af land bliver stadig mere udtalt; der henviser til, at 

der fra 2005 til 2015 er blevet 3,8 mio. færre landbrugsbedrifter, mens størrelsen af dem 

i gennemsnit er øget med 36 %; 

AE. der henviser til, at der i Cork 2.0-erklæringen af 6. september 2016 udtrykkes 

bekymring med hensyn til affolkningen af landdistrikterne og ungdomsflugten, og 

enighed om, at der er behov for at sikre, at landdistrikter og landsbysamfund 

(landområder, bedrifter, landsbyer og mindre byer) forbliver attraktive steder at bo og 

arbejde i ved at forbedre adgangen til tjenesteydelser såsom skoler, hospitaler med 

fødeafdelinger, bredbånd og fritidsfaciliteter samt muligheder for borgerne i 

landdistrikter for at fremme iværksættervirksomhed inden for både traditionelle 

landbrugsområder og nye økonomiske sektorer; 

AF. der henviser til, at generationsfornyelsen først og fremmest afhænger af en reel vilje 

blandt de folkevalgte (på EU- og nationalt plan) politikere og de relevante fagfolk og 

navnlig blandt ældre; der henviser til, at en sådan vilje forudsætter en ambitiøs og 

sammenhængende overordnet politik - som reelt ikke findes i dag - som både rummer 

redskaber under den fælles landbrugspolitik og forskellige nationale politiske 

instrumenter inden for så forskellige områder som jord, finansiering, 

jordbesiddelsesordninger og bedriftsstrukturpolitikker, beskatning, arveret, 

pensionsordninger, uddannelse mv.; 

AG. der henviser til, at de unge landbrugere i EU i dag skal gøre sig gældende i en 

landbrugssektor, der er i hastig udvikling; der henviser til, at innovation, forskning og 

præcisionslandbrug har potentiale for at forbedre landbrugets udbytte og samtidig kan 

muliggøre en bedre forvaltning af ressourcerne; 

AH. der henviser til, at antallet af ansøgninger, der er indgivet til foranstaltningen 

vedrørende etablering af unge landbrugere under den fælles landbrugspolitiks anden 

søjle, i nogle medlemsstater har overskredet værdien for det samlede antal nyetablerede 

bedrifter, der er forudset i programmeringsperioden 2014-2020; 

AI. der henviser til, at unge landbrugere, der som alle andre landbrugere i EU fremstiller og 

bringer deres produkter i omsætning på EU's indre marked, ikke nyder godt af de 



 

 

samme virksomheds- eller lånebetingelser i alle medlemsstater; 

AJ. der henviser til, at der er iværksat initiativer som f.eks. "EU's indsats for intelligente 

landsbyer"; 

AK. der henviser til, at landdistrikterne fortsat bør være befolkede, både med unge i den 

arbejdsdygtige alder og ældre; 

Henstillinger 

Budget og adgang til finansiering 

1. går ind for at opretholde en stærk fælles landbrugspolitik med henblik på den 

kommende reform, fordi det ville være det bedste incitament for unge, der måtte ønske 

at starte med at arbejde i landbrugssektoren; 

2. anmoder om, at de nylige afgørelser, der er truffet i forordning (EU) 2017/2393, 

gennemføres, og at støtten til ordningen for unge landmænd fortsættes, og at 

grænseværdien for finansiering forhøjes til over 2 % for obligatoriske betalinger under 

første søjle, og at støtteniveauet under anden søjle forhøjes med henblik på at fremme 

generationsskifte; understreger, at det i en fremtidig fælles landbrugspolitik bør 

overvejes at styrke etableringsstøtten for unge landbrugere; 

3. glæder sig over, at medlemsstaterne under forordning (EU) 2017/2393 har mulighed for 

at øge tildelingen til unge landbrugere under første søjle med op til 50 % inden for de 

eksisterende tærskler (mod tidligere 25 %); anbefaler, at den periode, som en bedrift kan 

nyde godt af denne støtte i, forlænges for at fremme generationsskifte; glæder sig over 

beslutningen om gennem forordning (EU) 2017/2393 at ændre begrænsningen af 

adgang til den støtte, der gives mulighed for under første søjle, og forhøje den fra fem 

til ti år efter etableringen af en bedrift; 

4. bifalder den mulighed, der i forordning (EU) 2017/2393 gives unge landbrugere for at 

modtage landdistriktsudviklingsstøtte til deres første landbrugsbedrift, også hvis de 

etablerer virksomhed sammen med andre landbrugere, uanset om de er over 40 år, med 

henblik på et større generationsskifte, eller unge, gennem fordobling af støtten; 

5. bemærker, at den fælles landbrugspolitiks instrumenter for unge landbrugere bør 

målrettes de unge landbrugeres specifikke behov, herunder deres økonomiske og sociale 

behov; 

6. henstiller, at støtten også justeres i forhold til de unge landbrugeres alder og 

uddannelsesniveau; 

7. hilser oprettelsen af et garantiinstrument for landbruget, der skulle gøre det lettere for 

unge landbrugere at få adgang til lån, som foreslået af Kommissionen og Den 

Europæiske Investeringsbank (EIB) i marts 2015, velkommen; anbefaler, at adgangen 

til finansiering forbedres gennem subsidierede rentesatser på lån til nytilkomne, også fra 

private finansielle aktører, navnlig ved gennemførelse af finansielle instrumenter til 

udstedelse af rentefri lån til investeringer for unge landbrugere; opfordrer til et bedre 

samarbejde med EIB og Den Europæiske Investeringsfond med hensyn til at fremme 

oprettelsen af finansielle instrumenter, der afsættes til unge landbrugere i alle 

medlemsstater; 



 

 

8. mener, at det er nødvendigt at fremme nye former for participatorisk finansiering i 

landbruget og vedrørende bedriftoverdragelse, som allerede er konstateret inden for EU, 

og som kan kombineres med disse nye finansielle instrumenter; 

9. henstiller til, at bankernes og kreditinstitutternes vurdering af bedrifters kreditværdighed 

forbedres, bl.a. ved at udvikle af de finansielle instrumenter under den fælles 

landbrugspolitik; 

10. anbefaler at gøre det lettere for unge landbrugere at få adgang til de muligheder, som de 

europæiske struktur- og investeringsfonde - som supplement til støtte fra den fælles 

landbrugspolitik - rummer, til at udvikle og gennemføre de finansielle instrumenter på 

en måde, der sikrer synergivirkninger, i form af lån, garantier eller aktiefonde; 

bemærker, at en solid forretningsplan for landbruget normalt er et væsentligt element 

for at opnå finansiering og mener, at normerne for forsigtig långivning bør finde 

anvendelse; understreger behovet for mægling for landbrugere og anbefaler derfor, at 

støtte ledsages af kvalificeret og uafhængig finansiel rådgivning;  

11. understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne sørger for at øge kendskabet til 

ordningen for unge landbrugere, og opfordrer til et udvidet samarbejde mellem 

nationale, regionale og lokale myndigheder med henblik på at udbrede information om 

de støtteredskaber, der står til rådighed for unge landbrugere; 

12. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om støtteforanstaltninger i forbindelse 

med investering i intelligent landbrug med henblik på at øge unge landbrugeres adgang 

til de teknologiske fremskridt; 

Forvaltning og forenkling af de gennemførte foranstaltninger 

13. glæder sig over, at der med reformen af den fælles landbrugspolitik for 2014-2020 blev 

indført nye foranstaltninger til at støtte unge landbrugeres etablering af bedrifter; 

udtrykker bekymring over, at omfanget af bureaukrati og administrative byrder ofte 

hæmmer udnyttelsen af disse foranstaltninger; bemærker, at den overordnede 

forvaltning af direkte betalinger og af foranstaltninger under programmerne for 

udvikling af landdistrikterne opfattes som meget kompleks og vanskelig, især for 

nytilkomne, som ikke er fortrolige med betalingsordningen; opfordrer til, at der gøres en 

større indsats for at forenkle procedurerne og nedbringe fristen for godkendelse af 

betalinger;  

14. glæder sig over de ændringer, der er foretaget i forordning (EU) 2017/2393 til støtte for 

unge, der forbedrer deres adgang til de finansielle instrumenter og forhøjer 

enkeltbetalingen under den første søjle; 

15. opfordrer til at systematisere adgangen til konsulentbistand, navnlig for unge, der ikke 

stammer fra landdistrikter; 

16. lykønsker Kommissionen med dens hensigt om at udbygge de foranstaltninger, der har 

til formål at fremme et generationsskifte som led i den kommende reform af den fælles 

landbrugspolitik, men mener, at disse nye initiativer bør ledsages af et tilstrækkelig stort 

EU-budget, for i modsat fald vil de ikke få den ønskede virkning; 

17. er skuffet over den manglende koordinering mellem betalinger til unge landbrugere og 

etableringsstøtteforanstaltningen, som forvaltes af forskellige myndigheder; 



 

 

18. opfordrer Kommissionen til at udvikle en mere holistisk tilgang, der giver mulighed for 

større synergi mellem støtte under søjle I og søjle II, og understreger, at sidstnævnte bør 

gennemføres af alle medlemsstater; 

19. bemærker, at de fleste nyoprettede bedrifter er placeret i et konkurrencepræget miljø 

med hurtigt skiftende betingelser; anbefaler, at EU's landmænd får større fleksibilitet 

med hensyn til at reagere på ændrede vilkår på markederne i deres forretningsplaner; 

mener, at det bør overvejes at ændre i ratebetalingerne; 

20. bemærker, at medlemsstaterne har mulighed for at anvende yderligere instrumenter 

under begge søjler i den fælles landbrugspolitik, og tilskynder de medlemsstater, der 

står over for særlige geografiske udfordringer såsom bjergområder eller i visse tilfælde 

mindre gunstigt stillede områder, til at overveje at indføre en multiplikationsfaktor 

(f.eks. 2), der tager hensyn til, hvor mange gange om året der kan høstes, eller hvilke 

afgrøder der kan dyrkes, når de yder støtte til unge landbrugere, der ønsker at etablere 

sig i disse områder, med henblik på at skabe incitamenter til at drive virksomhed i de 

pågældende områder og dermed forsøge at imødegå de demografiske udfordringer der; 

21. påpeger, at illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden, der sætter køberen 

og/eller forarbejderen eller forhandleren i stand til at udnytte deres stærke 

forhandlingsposition i forhold til deres leverandører, udgør en alvorlig trussel mod 

landbrugsvirksomhedernes stabilitet; opfordrer Kommissionen til at vedtage passende 

regulering på EU-plan; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at foretage de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer 

for at sikre, at støtte til unge til etablering og forbedring af landbrugsbedrifter 

klassificeres som kapitaltilskud og ikke almindelig støtte i al national lovgivning; 

23. anerkender, at landbrugerne skal være i stand til at bevare kontrollen over deres jord, og 

at en bedrift for at kunne fungere godt bør være fri og fleksibel som alle andre typer 

virksomhed; 

24. understreger, at betalinger til unge landbrugere ikke bør forsinkes, men foretages 

regelmæssigt og på en forudsigelig måde for at undgå, at de unge landbrugere bliver 

tvunget til at stifte gæld, og at deres projekter dermed vanskeliggøres; 

25. opfordrer indtrængende til, at der anvendes en resultatorienteret tilgang, der stimulerer 

udviklingen af nye innovationer og en bedre ressourceforvaltning og dermed styrker 

motiverede unge landbrugeres stilling; 

26. understreger, at en landbrugsbedrift for at være økonomisk rentabel skal kunne vokse 

med henblik på at nå en kritisk størrelse i forhold til den økonomiske virkelighed på 

markedet; 

27. understreger behovet for at tage hensyn til mangfoldigheden af territorier og navnlig til 

de vanskelige territorier, som kræver skræddersyet støtte; 

Adgang til jord og bekæmpelse af "land grabbing"  

28. bemærker, at adgang til jord er en af de største hindringer for unge landbrugere og 

nytilkomne til landbrugserhvervet i EU og begrænses af det ringe udbud af jord til salg 

eller leje i mange regioner samt af konkurrencen fra andre landbrugere og investorer og 



 

 

anvendelsen til beboelse foruden problemerne med at opnå finansiering; mener, at der 

bør foretages yderligere undersøgelser af de forhold, der virker begrænsende på 

adgangen til jord i de enkelte medlemsstater; mener, at adgang til jord er et problem, der 

forværres af den nuværende struktur med direkte betalinger, som kan føre til højere 

forpagtningsomkostninger og jordpriser, kræver minimal aktiv brug af jorden og tildeler 

støtte hovedsageligt på grundlag af ejendomsretten til jord; mener, at nogle landbrugere, 

uanset om de er ejere eller lejere, er tilbøjelige til at fortsætte deres virksomhed for 

fortsat at kunne modtage støtte ved at bruge tjenesteudbydere til at dyrke deres jord eller 

ved selv blot at udføre et minimum af arbejde på deres jord; anbefaler at øge det 

krævede aktivitetsniveauet under hensyntagen til nye landbrugsmodeller, når der 

tildeles støtte, der er målrettet opnåelsen af specifikke resultater (f.eks. den faktiske 

arbejdstid, der anvendes på bedriften, hensyntagen til ny innovation, fremstilling af 

specifikke miljømæssige eller sociale goder), og at forbyde en urimelig akkumulering af 

støtte og udbetaling af alderspension;  

29. minder om, at unge landbrugere for at kunne drive bæredygtigt landbrug skal have 

mulighed for at investere i og erhverve landbrugsjord og for at anskaffe nye eller brugte 

maskiner og optimere deres landbrugsteknik; 

30. understreger, at ejerne skal have frihed til at sælge til hvem de vil, og opfordrer 

Kommissionen til at lette overdragelsen af jord og navnlig arv for at gøre det lettere for 

unge at etablere sig; 

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at 

bekæmpe spekulation i landbrugsjord, eftersom adgang til jord er det største problem 

for unge og nye landbrugere; 

32. opfordrer Kommissionen til at fastsætte anbefalinger på EU-niveau om fremme af mere 

aktive nationale politikker om adgang til jord, der er baseret på bedste praksis; 

33. opfordrer medlemsstaterne til at give nytilkomne og unge landbrugere prioritet i 

forbindelse med adgangen til landbrugsjord ved at gøre fuldt brug af 

lovgivningsmæssige instrumenter, der allerede med held er blevet taget i anvendelse i 

nogle medlemsstater, på linje med Kommissionens fortolkningsmeddelelse om 

erhvervelse af landbrugsjord og EU-retten1; mener i denne forbindelse, at 

medlemsstaterne kan udvikle redskaber så som jordbanker for yderligere at lette unge 

landbrugeres adgang til jord og for at kortlægge de uudnyttede arealer, der til rådighed 

for unge landbrugere;  

34. finder det vigtigt, at der indføres en undtagelse for unge landmænd fra den nuværende 

grænse på 10 % for investeringer i jord, der er fastsat i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om strukturfondene og retningslinjer for 

statsstøtte; 

35. opfordrer til, at støtten i højere grad rettes mod isolerede og tyndt befolkede områder 

eller områder, som i særlig grad er mærket af et utilstrækkeligt generationsskifte; 

36. opfordrer Kommissionen til at støtte udveksling af bedste praksis vedrørende adgang til 

jord i medlemsstaterne; 

                                                 
1  EUT C 350 af 18.10.2017, s. 5. 



 

 

37. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en vurdering af de direkte og indirekte 

virkninger af tredjelandsstatsborgeres opkøb af jord og landbrugsarealer på adgangen til 

og prisen på jord; 

38. foreslår, at medlemsstaterne som led i deres nationale politikker bør fremme 

landbrugsrådgivnings- og bedriftforvaltningstjenester med henblik på at støtte og 

fremme jordmobilitet og overdragelsesplanlægningstjenester; 

39. opfordrer alle medlemsstater til at indføre bistandsprogrammer for overdragelse af 

bedrifter for at støtte landbrugere på over 55 år uden arvtagere, som kan befinde sig i en 

vanskelig situation, når det er tid til at gå på pension, på den betingelse, at de overdrager 

hele eller en del af deres bedrift til én eller flere unge; 

40. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre mekanismer, der garanterer delt 

ejendomsret til landbrugsbedrifter, idet der især fokuseres på unge kvinder med henblik 

på at sikre, at deres rettigheder respekteres; 

41. mener, at denne definition af en aktiv landbruger ikke må medføre administrative byrder 

ud over dem, der følger af den seneste reform, eller begrænse adgangen til 

landbrugssektoren for unge ved at stille urimelige betingelser; 

42. bemærker, at i mange medlemsstater hindres et generationsskifte og unges adgang til 

landbrugsjord af for sen overdragelse; mener, at den nuværende fælles landbrugspolitik 

ikke længere mangler incitamenter for ældre landbrugere til at videregive deres 

virksomheder til yngre generationer; anbefaler at genoverveje gennemførelsen af 

foranstaltninger, der kan motivere ældre indehavere til at overdrage deres bedrifter til 

unge landbrugere, såsom "farm-exit ordning" og andre incitamenter til pensionering for 

at undgå, at jorden koncentreres hos nabobedrifter; påpeger, at der er behov for retlige 

strukturer som f.eks. "Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun"(GAEC), som 

kan hjælpe unge med at etablere virksomhed sammen og lette generationsskiftet; 

43. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af 

mulighederne i programmerne for udvikling af landdistrikterne til at støtte nye 

foranstaltninger med henblik på at fremme jordmobilitet, som f.eks. jordbanker, 

initiativer til matchning af landbrugsjord og andre initiativer på lokalt plan til at fremme 

adgang til jord for nytilkomne; 

44. mener, at unge landbrugere i hele Unionen bør have adgang til lån på samme betingelser 

og til de samme rentesatser, og at disse ikke bør variere; opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen til sammen med Den Europæiske Investeringsbank at indføre passende 

støtteforanstaltninger og långivningsfaciliteter for unge landbrugere; 

45. opfordrer til fremme af nye samarbejdsmodeller mellem generationer af landbrugere 

gennem partnerskaber, landbrugsmaskinekooperativer, langsigtet leasing og andre 

langsigtede ordninger, farm-to-farm ordninger og midler til nationale og regionale 

organisationer, der beskæftiger sig med at fremme og lette matchningen mellem unge 

og ældre landbrugere (såsom jordmobilitetstjenester); 

46. påpeger, at større og stærkere organisering af landbrugerne gennem etablering af 

kooperativer og producentorganisationer (PO'er) i sektorer, der er reguleret på EU-plan 

via forordningen om den fælles markedsordning, kan bidrage til at gøre landbrug mere 



 

 

rentable og bidrage til beskyttelse af landbrugernes indkomst, navnlig for unge 

landbrugere, ved at yde bistand i forbindelse med produktionsvalg og optimal 

udnyttelse af landdistrikternes karakteristika; mener, at en strukturel reform af 

producentorganisationer med henblik på at gøre dem stærkere, mere ansvarlige og mere 

effektive samt øget sammenlægning kan være et effektivt bidrag til først og fremmest at 

beskytte og øge sektorens rentabilitet over tid; 

47. bemærker, at der er forskel på situationen med et generationsskifte inden for familien og 

med nytilkomne; mener, at erhvervsuddannelser og faglige kurser skal tilpasses behovet 

hos dem, der planlægger at overtage familievirksomheden, eller hos dem, der 

planlægger at starte en ny virksomhed, at efter deres respektive behov; 

48. understreger, at unge kvinder bør tilskyndes til at tage ansvar for ledelsen af 

landbrugsbedrifter og bør modtage passende støtte i form af adgang til jord, kredit og 

detaljeret kendskab til regler og bestemmelser; 

49. mener, at det er op til medlemsstaterne at vælge, om de vil regulere adgangen til 

landbrugsjorden og indføre incitamenter eller begrænsninger i denne henseende, navnlig 

med henblik på at tackle fænomenet land grabbing i EU og opmuntre unge landbrugere 

til at starte deres egen bedrift; 

50. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne og interesserede parter 

yderligere at udvikle den nyligt vedtagne meddelelse om systemet med kriterier for 

handel med jord for at sikre, at EU-retten reelt giver lige vilkår for alle potentielle 

købere af jord - herunder positiv særbehandling af EU-landbrugere - og således at det, i 

forbindelse med de fire grundlæggende frihedsrettigheder, bliver fuldstændig klart for 

medlemsstaterne, hvilke regulerende foranstaltninger det er tilladt at træffe på markedet 

for jord for således at give landbrugere mulighed for lettere at erhverve jord til 

landbrugs- og skovbrugsformål; opfordrer Kommissionen til at indstille de 

igangværende traktatbrudsprocedurer, der har til formål at vurdere, om 

medlemsstaternes love om salg af landbrugsjord er forenelig med EU-retten, indtil den 

endelige meddelelse med de ovennævnte kriterier bliver offentliggjort; 

51. mener, at de nationale politikker for jord-, by- og fysisk planlægning (f.eks. 

transportinfrastruktur) bør tage fat på problemerne med jordspild og opgivelse af jord 

med henblik på genopdyrkning for at tilvejebringe flere opdyrkelige arealer til unge 

landbrugere, der ønsker at etablere sig; 

52. glæder sig over Kommissionens fortolkningsmeddelelse om erhvervelse af 

landbrugsjord og EU-retten, men påpeger, at det ikke af denne meddelelse tydeligt nok 

fremgår, hvordan køb af andele i landbrugsselskaber foretaget af koncerner, som ofte 

opererer tværnationalt, skal behandles; opfordrer Kommissionen til at opdatere 

meddelelsen i denne henseende; 

53. understreger betydningen af sammenhæng mellem lokale, nationale og europæiske 

foranstaltninger for unge landbrugere; opfordrer medlemsstaterne til at lette 

generationsskifte ved hjælp af f.eks. arve- og beskatningslovgivning, regler om adgang 

til jord, fysisk planlægning og strategier for generationsskifte i landbruget; 

54. opfordrer medlemsstaterne til at giver kvinder fair adgang til jord med henblik på at 

anspore dem til at etablere sig i landdistrikter og spille en aktiv rolle i 



 

 

landbrugssektoren; 

55. opfordrer Kommissionen til at finansiere en undersøgelse af den nuværende situation 

vedrørende koncentration af jordbesiddelser i EU, der behandler fænomenet koncerner 

med datterselskaber, som erhverver og kontrollerer jord via køb af andele, og analyserer 

de risici, som koncentrationen af jordbesiddelser indebærer, ikke kun med hensyn til 

unge og nytilkomne landbrugeres adgang til jord, men også med hensyn til 

fødevareforsyning, beskæftigelse, miljø, jordbundskvalitet og udvikling af 

landdistrikterne i almindelighed; 

56. mener, at EU bør have en lovgivning om jordkvalitet, eftersom jordkvaliteten løbende 

forringes som følge af en uhensigtsmæssig udvikling i landbruget; påpeger, at denne 

jordforringelse påvirker markedet for og prisen på jord, men også reducerer 

produktionsevnen på den jord, der videregives til de kommende generationer af 

landbrugere; 

57. bemærker, at det nuværende betalingssystem under den fælles landbrugspolitik og 

navnlig de afkoblede betalinger ikke fremmer overførsel af landbrugsjord og ikke i 

tilstrækkelig grad beskytter unge landbrugere fra udsving i landbrugspriserne, som de er 

mere udsatte for af klare grunde, fordi de netop starter op og mangler praktiske 

erfaringer eller kun har et begrænset antal finansielle instrumenter til rådighed; 

Uddannelse, innovation og kommunikation 

58. bemærker, at der er behov for at modernisere erhvervsuddannelsesudbuddet og i 

landdistrikterne og forbedre nyttigheden af dem ved aktivt at inddrage nationale 

rådgivningstjenester; mener, at adgangen til Den Europæiske Socialfond bør lettes, og at 

budgettet til erhvervsuddannelse i landdistrikterne bør øges; 

59. fremhæver det seneste EU-initiativ - det europæiske solidaritetskorps - som giver unge 

mulighed for at arbejde frivilligt eller med projekter vedrørende naturressourcer og 

inden for forskellige områder såsom landbrug, skovbrug og fiskeri; 

60. anbefaler at fremme inddragelsen af disse unge i kooperativer, hvor de automatisk vil få 

adgang til vigtig rådgivning om markedsføring, produktion og andre aspekter i 

forbindelse med deres landbrugsbedrift; 

61. understreger, at det er nødvendigt at revidere kriterierne for at støtte unges inddragelse i 

et selskab, som de ikke kontrollerer, således at den modtagne støtte bliver proportional 

med den unges betydning i det pågældende selskab; 

62. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilbyde flere muligheder for 

uddannelse og rådgivning for potentielle og bekræftede unge landbrugere, herunder 

færdigheder i opstart af landbrugsbedrift og landbrug, teknologiske færdigheder og nye 

teknologier og iværksætterfærdigheder såsom markedsføring, etablering af netværk, 

kommunikation, innovation, multifunktionalitet og diversificering og finansiel 

ekspertise; 

63. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilbyde flere uddannelsesmuligheder 

og flere muligheder for og tilskyndelser til international mobilitet; opfordrer til, at der 

indføres en ordning i stil med Erasmus sammen med erhvervsuddannelsen med henblik 

på at styrke unge landbrugeres færdigheder og erfaringer, også med hensyn til nye 



 

 

teknologier og nye forretningsmodeller, og på at muliggøre en effektiv overførsel af 

viden; 

64. mener, at det er vigtigt at fremme udvidelsen af netværket af forskere, akademikere, 

forvaltere og unge europæiske landbrugere, som er interesseret i at indkredse nye 

modeller for økonomisk udvikling med henblik på at finde innovative løsninger på de 

sociale og markedsrelaterede behov, der opstår i de nye virksomheder i landdistrikterne; 

65. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til stille information til rådighed for unge 

og nytilkomne landbrugere om innovative og ikke-konventionelle fremgangsmåder, 

som passer bedst til opstart af en ny landbrugsbedrift, såsom udvikling af nye 

forretningsmodeller baseret på slutbrugerne, udvikling af mere bæredygtige 

landbrugssystemer, udvikling af nye organisatoriske modeller (f.eks. delelandbrug, 

forfinansiering, crowdsourcing), forøgelse af forbindelserne mellem landbrug og 

lokalsamfund og tilpasning af traditionel viden med henblik på nye forretningsmodeller 

(f.eks. håndværksmæssig fødevareproduktion); 

66. opfordrer med henblik på i videst muligt omfang at sikre virksomhedernes overlevelse 

til, at der anvendes en mekanisme til overvågning eller rådgivning af virksomheder med 

henblik på fortsat at støtte de unge i forbindelse med beslutningstagning, i hvert fald de 

tre først år af deres virksomheds aktiviteter; 

67. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til initiativer som f.eks. det 

franske "Demain je serai paysan", som sigter mod at fremme landbruget som erhverv 

blandt unge og give dem alle de oplysninger, de behøver om uddannelse og etablering 

af bedrift; 

68. mener, at der bør skabes et positivt miljø for modtagelse af unge i landbruget via 

kollektive og solidariske strukturer såsom bedriftsfællesskaber (landbrugsselskaber), 

kooperativer for fælles anvendelse af landbrugsredskaber, kooperativer for 

forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, grupper for deling af arbejdskraft, 

vikartjenester, grupper for gensidig bistand, grupper for rådgivning og innovation i 

landbruget, foreninger for landbrugere og forbrugere, netværk mellem aktører i og uden 

for landbruget (LEADER), osv.; understreger, at disse organisationsformer bidrager til 

at dele erfaringer, rådgivning og visse udgifter, hvilket er vigtigt for budgettet og 

indtægterne for unge, som ofte må betale betydelige startomkostninger; 

69. påpeger vigtigheden af, at unge i landdistrikter ikke diskrimineres med hensyn til 

adgang til tjenester og infrastruktur (f.eks. adgang til højhastighedsbredbånd, skoler og 

førskoleundervisning, veje osv.) i forhold til unge i byområder; mener, at det er af 

afgørende betydning at sikre, at unge landbrugere i landdistrikterne er i stand til at 

udvikle deres landbrug og forsørge deres familier; 

70. opfordrer til at fremme kvinders iværksætterånd og -initiativer, navnlig ved at 

understøtte kvindeligt ejerskab, netværk af unge kvindelige landbrugere, nytilkomne og 

iværksættere, og ved at der i finanssektoren gives lettere adgang til investering og lån 

for kvindelige erhvervsdrivende i landdistrikterne, således at de bliver i stand til at 

opbygge en erhvervsvirksomhed, som kan give dem en stabil økonomisk tilværelse; 

71. mener, at generationsskifte er afhængigt af landbrugserhvervets tiltrækningskraft, men 

især af dets evne til at generere en indkomst for dem, der ønsker at leve af det; 



 

 

understreger, at hvis landbrug skal være økonomisk bæredygtigt, er det nødvendigt at 

den fælles landbrugspolitik tillader et minimum af markedsregulering, navnlig hvis 

markederne fungerer dårligt eller bevirker kriser; påpeger, at den nuværende 

afregulering af markederne har en negativ indvirkning på udviklingen af landbruget, 

vender de unge væk fra landbruget og påvirker generelt særlig voldsomt unge 

nyetablerede, som har en betydelig gæld på grund af deres opstartsinvesteringer; 

Offentlige tjenester 

72. mener, at udviklingen af moderne former for agroøkologisk landbrugspraksis og nye 

forretningsmodeller vil gøre landbruget mere attraktivt for unge landbrugere; 

understreger, at unge landbrugere skal uddannes og oplæres i de nyeste teknologier for 

navnlig at kunne imødegå nuværende og fremtidige miljøudfordringer; understreger 

behovet for at støtte innovative og ikke-konventionelle fremgangsmåder såsom 

agroøkologi, nye forretningsmodeller baseret på slutbrugerne, digitale 

landbrugsteknologier og intelligente løsninger og opfordrer Kommissionen til at sikre, 

at enhver fremtidig fælles landbrugspolitik afspejler dette; 

73. bemærker, at unge landbrugere udgør et stort potentiale for innovation og 

diversificering, idet de ofte har flere færdigheder og større ledelsesmæssige evner og er 

mere tilbøjelige til at komme ind på nye markeder, udvikle nye produktionsmetoder og 

gøre bedst mulig brug af teknologiske fremskridt og innovation i landbrugssektoren, 

hvilket navnlig kan bidrage til at håndtere de miljømæssige udfordringer, som 

landbruget står overfor; mener derfor, at det er nødvendigt at yde en afgørende støtte til 

unge, der ønsker at indføre innovative produktionsteknikker og -processer, såsom 

systemer med præcisionsdyrkning og jordbundsbevarende teknikker, der har til formål 

at forbedre rentabiliteten og miljøbæredygtigheden i landbrugssektoren; opfordrer 

Kommissionen til at intensivere forskningen i anvendelse af teknologier og 

landbrugsmetoder, der gør det muligt at drive bæredygtigt landbrug med lav 

miljøpåvirkning; fremhæver, det er af afgørende betydning at skabe og fastholde nye 

arbejdspladser og fremme innovation og digitalisering inden for den landbrugsfaglige 

uddannelse for at sikre konkurrenceevnen for landbrug i EU;  

74. understreger, at landbrugerne skal have adgang til infrastruktur, prismæssigt 

overkommelige og kvalitetsbetonede offentlige faciliteter og tjenesteydelser, herunder 

sundhedspleje, uddannelse, højhastighedsbredbånd, bistand, uddannelse, kultur, 

posthuse, offentlig transport og bedre veje; bemærker, at der bør sikres de samme 

betingelser og samme levestandard for unge, der bor i landdistrikterne, som for dem, der 

bor i byområder, så vi ikke øger affolkning af landdistrikterne og den regionale kløft 

yderligere; 

75. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at engagere sig målrettet i etableringen 

af direkte afsætningskanaler, der vil sætte unge landbrugere i stand til at sælge deres 

produkter på lokale markeder på en mere bæredygtig måde og med større fortjeneste; 

76. påpeger, at det er nødvendigt med et generationsskifte for at mindre landbrugsbedrifter 

og landdistrikter kan videreudvikle sig på en bæredygtig måde; 

77. opfordrer Kommissionen til at udvikle en "dagsorden for landdistrikterne", som skal 

rumme koordinerede foranstaltninger under de forskellige europæiske, nationale, 

regionale og lokale politikker for udvikling af landdistrikterne; 



 

 

78. påpeger, at den fælles landbrugspolitik har brug for intelligente fremgangsmåder, fordi 

disse nye løsninger gør livet på landet og i landsbyerne attraktivt for unge; 

Foranstaltninger til at standse affolkningen af landdistrikterne 

79. finder det nødvendigt at tilbyde unge landmænd langsigtede perspektiver for at standse 

afvandringen fra landbruget og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til 

at undersøge mulighederne for nye initiativer, der kan garantere etablering af den 

nødvendige infrastruktur til støtte for nye iværksættere og deres familier i 

landdistrikterne; 

80. anbefaler i denne forbindelse, at det overvejes at harmonisere foranstaltningerne under 

programmerne for udvikling af landdistrikter og første søjle i den fælles 

landbrugspolitik, foranstaltninger under den europæiske samhørighedspolitik og 

foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan for at gøre dem mere effektive; 

81. påpeger, at innovation ikke kun er et spørgsmål om landbrugsmetoder og nye maskiner, 

men også omfatter udvikling af nye forretningsmodeller, herunder salgs- og 

markedsføringsinstrumenter, efteruddannelse og indsamling af data og oplysninger; 

82. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende reform af den fælles 

landbrugspolitik at rette de direkte betalinger mod små landbrugsbedrifter og 

agroøkologiske landbrug, da dette i højere grad vil gavne unge og nytilkomne 

landbrugere; 

83. påpeger, at landdistrikterne også bør have tjenester til rådighed, der kan lette presset på 

landbrugsvirksomheden, såsom faglig og finansiel rådgivning og rådgivning om 

driftsledelse; 

84. understreger behovet for bredbåndsforbindelser i landdistrikterne og fjerntliggende 

områder; glæder sig over de forskellige initiativer i tilknytning til "intelligente 

landsbyer", hvis endelige mål skal være at skabe nye jobmuligheder og beskæftigelse 

for unge i landdistrikterne, enten i form af supplerende aktiviteter i landbrug eller inden 

for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter (social omsorg, mobilitet, sundhedspleje, turisme, 

energi); mener, at den stadig stigende produktivitet i landbruget og de faldende priser på 

landbrugsprodukter vil gøre det stadigt vanskeligere at opnå en tilstrækkelig indkomst 

fra det basale landbrug, navnlig på små landbrugsbedrifter; 

85. mener, at en vellykket strategi for generationsskifte og støtte til unge landbrugere bør 

tage udgangspunkt i en holistisk tilgang med henblik på at fremme unge landbrugeres 

adgang til jord, finansieringstjenester, rådgivning og uddannelse og tage hensyn til 

fornyelsen på tværs af generationerne til gavn for både unge og ældre landbrugere; 

understreger, at dette bør gøre landbruget, der er af afgørende betydning for 

menneskeheden, til et attraktivt erhverv for unge landbrugere og samfundet som helhed; 

86. fastslår, at det er absolut nødvendigt med kraftig støtte til unge landbrugere og 

udvikling af nye erhvervsaktiviteter i EU's landbrugssektor for at sikre landdistrikternes 

fremtid, og at dette må fremmes inden for rammerne af den nye fælles landbrugspolitik 

efter 2020; 

Miljø og bæredygtighed 



 

 

87. opfordrer Kommissionen til at sikre større sammenhæng mellem miljøforanstaltninger 

og sikre, at disse foranstaltninger er harmoniserede; gentager, at unge landbrugere har 

behov for foranstaltninger, som er klare og lette at omsætte til praksis; 

88. mener, at der for at opretholde bosætningen i landdistrikterne og sikre samme 

levestandard i landdistrikterne som i byområder er et presserende behov for at få fjernet 

lovgivningsmæssige og administrative hindringer, således at landbrugere får mulighed 

for at påtage sig supplerende landbrugsmæssige og ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, 

navnlig inden for social omsorg, sundhedspleje, turisme, mobilitet for ældre og 

energisektorer, hvilket vil kunne give landbrugerne og deres familier en rimelig 

indkomst og mindske risikoen for affolkning af landdistrikterne; 

89. forlanger en ny dialog med samfundet om landbrugsfødevaresektorens fremtid med 

henblik på at formidle et realistisk billede af landbrugserhvervet og forbedre kendskabet 

til, hvad det vil sige at være landmand, og hvordan fødevarer produceres; 

Andet 

90. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre 

landbrugernes indkomster i lyset af de forskellige klimatiske, sundhedsmæssige og 

økonomiske risici, navnlig ved at indføre nye og styrke eksisterende redskaber til 

risikostyring, og dermed gøre bedrifterne mere modstandsdygtige; 

91. minder om de særlige karakteristika, der kendetegner regionerne i EU's yderste periferi, 

som har unikke miljø-, klima- og sundhedsforhold, der afviger meget fra forholdene på 

det europæiske kontinent, og opfordrer derfor til, at der i overensstemmelse med artikel 

349 i TEUF tages større hensyn til disse regioner samt til deres særlige behov og 

værdier i forbindelse med gennemførelsen og udviklingen af den fælles 

landbrugspolitiks instrumenter for unge landbrugere, herunder for så vidt angår adgang 

til finansiering; 

92. fremhæver, at små og familiedrevne bedrifter, der arbejder under vanskelige betingelser 

og søger supplerende indtægtskilder, bør støttes endnu mere, for eksempel gennem 

finansiering af rådgivningstjenester eller innovative forretningsmodeller; 

93. henstiller, at et generationsskifte også skal tage højde for fornyelse på tværs af 

generationer til gavn for både unge og ældre landbrugere; bemærker, at det er vigtigt, at 

landbrugere udarbejder en plan for generationsskifte i landbruget, og bemærker behovet 

for en overgangsbetaling for at lette dette skifte; 

o 

o     o 

94. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

Revisionsretten samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 


