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28.5.2018 A8-0178/23 

Ändringsförslag  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Aa 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Aa. Den växande världshandeln 

innebär såväl möjligheter som utmaningar, 

bland annat i samband med miljö, 

klimatförändringar, vattenskydd, brist på 

jordbruksmark och markförstöring, och 

kräver således att reglerna för den 

internationella handeln anpassas så att det 

blir möjligt att inrätta gemensamma 

likvärdiga förutsättningar på grundval av 

höga standarder och rättvisa och hållbara 

villkor för utbytet av varor och tjänster, 

samt förnyade och effektiva 

handelspolitiska skyddsmekanismer, i 

enlighet med EU:s befintliga sociala, 

ekonomiska, sanitära och fytosanitära 

standarder och miljö-, hälso- och 

djurskyddsstandarder. 

Aa. Den växande världshandeln kan 

innebära såväl möjligheter som 

utmaningar, bland annat i samband med 

miljö, klimatförändringar, vattenskydd, 

brist på jordbruksmark och markförstöring, 

och kräver således att reglerna för den 

internationella handeln anpassas så att det 

blir möjligt att inrätta gemensamma 

likvärdiga förutsättningar på grundval av 

höga standarder och rättvisa och hållbara 

villkor för utbytet av varor och tjänster, 

samt förnyade och effektiva 

handelspolitiska skyddsmekanismer, i 

enlighet med EU:s befintliga sociala, 

ekonomiska, sanitära och fytosanitära 

standarder och miljö-, hälso- och 

djurskyddsstandarder. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Ändringsförslag  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Bc 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Bc. Det är viktigt att jordbrukarnas 

ställning i livsmedelskedjan ytterligare 

stärks och att sund konkurrens säkerställs 

på den inre marknaden genom rättvisa och 

transparenta regler som beaktar jordbrukets 

särdrag i förbindelserna mellan produktion 

och andra delar av livsmedelskedjan, både 

uppströms och nedströms, och att 

incitamenten för att förebygga risker och 

kriser tillhandahålls på ett effektivt sätt, 

inbegripet verktyg för aktiv förvaltning 

som i högre grad kan anpassa utbudet till 

efterfrågan och som kan användas på 

sektorsnivå och av myndigheter i enlighet 

med rapporten från arbetsgruppen för 

jordbruksmarknader. Aspekter utanför 

ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken som påverkar 

konkurrenskraften och lika villkor för alla 

jordbrukare måste också beaktas och 

övervakas på lämpligt sätt. 

Bc. Det är viktigt att jordbrukarnas 

ställning i livsmedelskedjan ytterligare 

stärks och att sund konkurrens säkerställs 

på den inre marknaden genom rättvisa och 

transparenta regler som beaktar jordbrukets 

särdrag i förbindelserna mellan produktion 

och andra delar av livsmedelskedjan, både 

uppströms och nedströms, och att 

incitamenten för att förebygga risker och 

kriser tillhandahålls på ett effektivt sätt, 

inbegripet verktyg för aktiv förvaltning 

som i högre grad kan anpassa utbudet inom 

EU till efterfrågan och som kan användas 

på sektorsnivå och av myndigheter i 

enlighet med rapporten från arbetsgruppen 

för jordbruksmarknader. Aspekter utanför 

ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken som påverkar 

konkurrenskraften och lika villkor för alla 

jordbrukare, såsom obligatorisk angivelse 

av ursprungsland, måste också beaktas 

och övervakas på lämpligt sätt. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Ändringsförslag  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna bör ges rimlig flexibilitet 

inom en stabil gemensam ram med EU-

regler, grundläggande normer, 

interventionsverktyg, kontroller och 

finansiella anslag som är överenskomna på 

EU-nivå av medlagstiftaren, för att 

säkerställa lika villkor för alla jordbrukare 

och i synnerhet en EU-strategi för stöd i 

den första pelaren, såsom garanti för att 

villkoren för sund konkurrens respekteras. 

7. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna bör ges rimlig flexibilitet 

utan att detta undergräver en stabil 

gemensam ram med EU-regler, 

grundläggande normer, 

interventionsverktyg, kontroller och 

finansiella anslag som är överenskomna på 

EU-nivå av medlagstiftaren, för att 

säkerställa lika villkor för alla jordbrukare 

och i synnerhet en EU-strategi för stöd i 

den första pelaren, såsom garanti för att 

villkoren för sund konkurrens respekteras. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Ändringsförslag  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 140 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

140. Europaparlamentet anser att 

handelsavtal är gynnsamma för vissa av 

EU:s jordbrukssektorer, och att de är 

nödvändiga för att stärka EU:s ställning på 

den globala jordbruksmarknaden samt 

gynnar EU:s ekonomi som helhet, men att 

de också för med sig ett antal utmaningar, 

särskilt för små och medelstora 

jordbruksföretag och känsliga sektorer, 

som måste beaktas, såsom respekten för 

EU:s sanitära, fytosanitära och sociala 

standarder och djurskydds- och 

miljöstandarder, vilket innebär att 

handelspolitiken och vissa av den 

gemensamma jordbrukspolitikens mål 

måste vara samstämda och inte får leda till 

att Europas höga standarder försvagas eller 

att dess landsbygdsområden äventyras. 

140. Europaparlamentet anser att 

handelsavtal kan vara gynnsamma för 

vissa av EU:s jordbrukssektorer, och att de 

är nödvändiga för att stärka EU:s ställning 

på den globala jordbruksmarknaden samt 

gynnar EU:s ekonomi som helhet, men att 

de också för med sig ett antal utmaningar, 

särskilt för små och medelstora 

jordbruksföretag och känsliga sektorer, 

som måste beaktas, såsom respekten för 

EU:s sanitära, fytosanitära och sociala 

standarder och djurskydds- och 

miljöstandarder, vilket innebär att 

handelspolitiken och vissa av den 

gemensamma jordbrukspolitikens mål 

måste vara samstämda och inte får leda till 

att Europas höga standarder försvagas eller 

att dess landsbygdsområden äventyras. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Ändringsförslag  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 162 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

162. Europaparlamentet välkomnar de 

framsteg som har gjorts för att främja EU:s 

jordbruksintressen i nyligen genomförda 

bilaterala handelsförhandlingar, framför 

allt vad gäller marknadstillträde för 

högkvalitativa jordbruksbaserade 

livsmedelsprodukter från EU och skyddet 

av geografiska beteckningar i tredjeländer. 

Parlamentet hoppas att denna trend kan 

fortsätta och ytterligare förstärkas. 

162. Europaparlamentet vill att det ska 

göras mera framsteg för att främja EU:s 

jordbruksintressen i nyligen genomförda 

bilaterala handelsförhandlingar, framför 

allt vad gäller marknadstillträde för 

högkvalitativa jordbruksbaserade 

livsmedelsprodukter från EU och skyddet 

av geografiska beteckningar i tredjeländer. 

Parlamentet vill att denna trend ska 

fortsätta och ytterligare förstärkas. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Ändringsförslag  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 67 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd (VCS) bör bibehållas 

på det strikta villkoret att likvärdiga 

konkurrensvillkor kan garanteras på den 

inre marknaden, att snedvridning av 

konkurrensen, särskilt avseende råvaror, 

kan undvikas, att överensstämmelse med 

WTO:s regler tillförsäkras och att 

uppnåendet av miljö- och klimatmål inte 

äventyras, men att stödet endast bör 

aktiveras efter en bedömning av 

kommissionen. Parlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd fungerar som ett 

verktyg för att hantera känsliga sektorers 

behov och specifika mål som avser miljö, 

klimat eller kvalitet och saluföring av 

jordbruksprodukter, för att uppmuntra till 

jordbruksmetoder som uppfyller höga 

djurskydds- och miljöstandarder samt för 

att motverka specifika svårigheter, särskilt 

sådana som orsakas av strukturella 

konkurrensnackdelar i mindre gynnade 

områden och bergsområden, samt sådana 

som är mer tillfälliga och som uppstår till 

exempel vid en övergång från det gamla 

stödsystemet. Parlamentet anser dessutom 

att frivilligt kopplat stöd är ett verktyg för 

att främja strategiskt viktig produktion, 

såsom proteingrödor, i framtiden, eller för 

att kompensera för effekterna av 

frihandelsavtal. Parlamentet betonar 

67. Europaparlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd (VCS) bör bibehållas 

på det strikta villkoret att likvärdiga 

konkurrensvillkor kan garanteras på den 

inre marknaden, att snedvridning av 

konkurrensen, särskilt avseende råvaror, 

kan undvikas, att överensstämmelse med 

WTO:s regler tillförsäkras och att 

uppnåendet av miljö- och klimatmål inte 

äventyras, men att stödet endast bör 

aktiveras efter att ha anmälts till 

kommissionen. Parlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd fungerar som ett 

verktyg för att hantera känsliga sektorers 

behov och specifika mål som avser miljö, 

klimat eller kvalitet och saluföring av 

jordbruksprodukter, för att uppmuntra till 

jordbruksmetoder som uppfyller höga 

djurskydds- och miljöstandarder samt för 

att motverka specifika svårigheter, särskilt 

sådana som orsakas av strukturella 

konkurrensnackdelar i mindre gynnade 

områden och bergsområden, samt sådana 

som är mer tillfälliga och som uppstår till 

exempel vid en övergång från det gamla 

stödsystemet. Parlamentet anser dessutom 

att frivilligt kopplat stöd är ett verktyg för 

att främja strategiskt viktig produktion, 

såsom proteingrödor, i framtiden. 

Parlamentet betonar dessutom att frivilligt 

kopplat stöd är av stor betydelse för 
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dessutom att frivilligt kopplat stöd är av 

stor betydelse för bevarandet av 

mångfalden i EU:s jordbruksproduktion, 

sysselsättning inom jordbruket och hållbara 

produktionssystem. 

bevarandet av mångfalden i EU:s 

jordbruksproduktion, sysselsättning inom 

jordbruket och hållbara produktionssystem. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Ändringsförslag  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 97 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet anser att ett 

minimibelopp av den totala tillgängliga 

budgeten i den andra pelaren bör anslås till 

åtgärder för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk, inklusive ekologiskt jordbruk, 

koldioxidbindning, markkvalitet, åtgärder 

för hållbar skogsförvaltning, planering av 

näringsämneshantering för skydd av 

biologisk mångfald, pollinering och 

genetisk mångfald bland djur och växter. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att Natura 2000-stödet måste bibehållas 

och vara tillräckligt stort för att fungera 

som ett verkligt incitament för 

jordbrukarna. 

97. Europaparlamentet anser att ett 

lämpligt belopp av den totala tillgängliga 

budgeten i den andra pelaren bör anslås till 

åtgärder för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk, inklusive ekologiskt jordbruk, 

koldioxidbindning, markkvalitet, åtgärder 

för hållbar skogsförvaltning, planering av 

näringsämneshantering för skydd av 

biologisk mångfald, pollinering och 

genetisk mångfald bland djur och växter. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att Natura 2000-stödet måste bibehållas 

och vara tillräckligt stort för att fungera 

som ett verkligt incitament för 

jordbrukarna. 

Or. en 

 

 


