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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:

1. Glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at reagere på udfordringen vedrørende 
klimaændringer og tilpasse sin landbrugspolitik hertil; understreger, at intensivt 
husdyrhold udleder drivhusgasser; opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
lovgivningsforslag, der har til formål at formindske disse udledning ved at fremme et 
mere ekstensivt og bæredygtigt landbrug, navnlig inden for husdyrhold; 

2. understreger, at offentlig finansiering af landbrug skal være knyttet til resultater inden for 
miljø, natur og dyrevelfærd og skal være betinget af overholdelse af grundlæggende 
miljølovgivning inden for disse områder (krydsoverensstemmelse); opfordrer 
indtrængende Kommissionen til ikke at svække de eksisterende krydsbestemmelser ved 
en såkaldt forenkling, og til at undersøge, hvorvidt disse krav er tilstrækkelige til at 
håndtere de nuværende landbrugsdriftssystemers indvirkning på miljøet; mener, at 
yderligere bestemmelser om anvendelse af vand og udledning af drivhusgasser bør 
indarbejdes i krydsbestemmelsesordningen; 

3. beklager, at Kommissionen forsømte muligheden for mere bredt at håndtere de 
problemer, der er knyttet til øget import af fødevarer og foder, der ikke opfylder EU-
standarder, og som derfor risikerer at undergrave Den Europæiske Unions resultater med 
at knytte miljø- og dyrevelfærdsmæssige samt sociale betingelser til offentlig støtte; 

4. tror, at en afkobling af den direkte støtte fra landbrugsproduktionen på lang sigt kan 
bidrage til at formindske det europæiske landbrugs negative indvirkning på miljøet, under 
forudsætning af at den ledsages af en øget støtte til bæredygtige metoder i udviklingen af 
landdistrikterne;  

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et sammenhæng sæt af lovforslag 
med henblik på at fremme produktionen af bæredygtig agroenergi, herunder et 
certificeringssystem for bæredygtigt agrobrændsel og minimumskrav for fremstilling af 
disse brændsler;  

6. opfordrer til at øgede gradueringssatser og kvalificerede degressive betalinger til de 
enkelte bedrifter, herunder miljømæssige og sociale gradueringskriterier; opfordrer
indtrængende Kommissionen til at stille flere midler til rådighed for politikken for 
udvikling af landdistrikterne; er dog bekymret over den nuværende tendens i 
medlemsstaterne til at fokusere deres programmer for udvikling af landdistrikterne på 
investeringer i landbrugsbedrifter; mener, at fonde til udvikling af landdistrikter først og 
fremmest bør anvendes til agromiljømæssige programmer, Leader-lignende 
foranstaltninger og andre mere integrerede metoder for at opnå bæredygtige økonomier i 
landdistrikterne;  

7. frygter, at ophævelsen af den obligatoriske braklægning vil formindske det 
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landbrugsareal, der er egnet til bevaringsmæssige formål, og opfordrer Kommissionen til 
at fremlægge et lovforslag om oprettelse eller bevarelse af naturlige habitater og 
ekstensive metoder, der øger biodiversiteten, navnlig i de mest produktive 
landbrugsområder; 

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et sammenhængende sæt af 
forslag med henblik på at bevare bæredygtigt landbrug, navnlig i ugunstigt stillede 
områder, da disse er af afgørende betydning for beskyttelsen af landbrugsbedriftssystemer 
med biodiversitet;

9. understreger betydningen af permanente græsarealer for beskyttelsen af 
agrobiodiversiteten, og opfordrer Kommissionen til at afhjælpe svaghederne ved at 
forhindre konvertering af græsarealer til landbrugsjord til afgrødeproduktion.
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