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28.5.2018 A8-0178/30 

Ändringsförslag  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 10a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av det europeiska 

medborgarinitiativet ”Förbjud glyfosat 

och skydda människor och miljön mot 

giftiga bekämpningsmedel”, 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Ändringsförslag  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

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 till 

efterfrågan inom EU 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. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Ändringsförslag  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Bq 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Bq. Det behöver tas fram en särskild 

åtgärd inom ramen för 

landsbygdsutveckling, som ska ha 

tyngdpunkten förlagd till Europeiska 

unionens åtta principer om integrerat 

växtskydd, och avse att uppmuntra till en 

kraftigt minskad användning av 

bekämpningsmedel och främja användning 

av icke-kemiska alternativ. 

Bq. Det behöver tas fram en särskild 

åtgärd inom ramen för 

landsbygdsutveckling, som ska ha 

tyngdpunkten förlagd till Europeiska 

unionens åtta principer om integrerat 

växtskydd, och avse att uppmuntra till en 

seriöst minskad användning av 

bekämpningsmedel 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Ändringsförslag  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet betonar att 

reformen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken bör bidra till att skapa 

ett nytt europeiskt livsmedelssystem i linje 

med den omdanande karaktären hos 

2030-agendan för hållbar utveckling och 

Parisavtalet. Parlamentet anser att det 

därför krävs ett paradigmskifte från en 

”grön revolution” till en ”agroekologisk 

strategi”, i linje med slutsatserna från den 

internationella studien av hur kunskap, 

vetenskap och teknik inom jordbruket kan 

bidra till utveckling (IAASTD) och 

rekommendationerna från FN:s särskilda 

rapportör för rätten till mat 

(A/HRC/34/48), som innebär ett 

erkännande av ett multifunktionellt 

jordbruk och en snabb övergång från 

monokulturodling, som bygger på en 

intensiv användning av kemikalier, till ett 

diversifierat och hållbart jordbruk, som 

bygger på agroekologiska 

jordbruksmetoder, stärker lokala 

livsmedelssystem och småskaligt jordbruk 

och stöder traditionella 

organisationsformer. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Ändringsförslag  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet betonar att 

säkerställandet av lika villkor för alla 

kräver ett gemensamt europeiskt 

referensscenario som värnar 

medborgarnas rätt till en sund miljö och 

hälsosamma, näringsrika livsmedel. 

Parlamentet anser att detta 

referensscenario bör fastställas så, att det 

följer relevanta lagar och internationella 

åtaganden, liksom principen om att inte 

åsamka miljön eller samhället någon 

skada. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Ändringsförslag  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet insisterar på 

en resultatbaserad strategi för stöd, och 

föreslår därför att följande punkter läggs 

till som indikatorer: 

– Bibehållande och skapande av 

arbetstillfällen i sektorn. 

– Bevarande av små och medelstora 

jordbruksföretag. 

– Hälsa och biologisk mångfald för 

mark/arter och taxarikedom. 

– Skydd och skapande av matjord 

och marktäcke mot erosion. 

– Minskade förluster av 

näringsämnen och förbättrad 

vattenkvalitet. 

– Biologisk mångfald, inbegripet 

rikhaltighet och genomsnittlig förekomst 

av fågelarter/vilda pollengivare/insekter. 

– Minskat beroende av 

bekämpningsmedelsanvändning samt 

spridning av integrerat växtskydd (IPM)1. 

______________ 

1 I enlighet med direktiv 2009/128/EG om 

en hållbar användning av 

bekämpningsmedel och artikel 67 i 
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förordning (EG) nr 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Ändringsförslag  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet avvisar tanken 

på att budgeten för landsbygdsutveckling 

ska skäras ned med 25 %, såsom det 

aviserats i det aktuella förslaget för den 

fleråriga budgetramen 2021–2027 av den 

2 maj 2018. Parlamentet håller fast vid att 

nedskärningar av budgeten för jordbruk 

och landsbygdsutveckling inte får leda till 

sänkta ambitioner, jämfört med i den 

nuvarande jordbrukspolitiken. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Ändringsförslag  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 är gynnsamma, framför allt 

för de största aktörerna inom 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 A8-0178/38 

Ändringsförslag  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 143 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

143. Europaparlamentet framhåller, att 

samtidigt som man måste fortsätta att 

arbeta för ett större marknadstillträde för 

europeiska jordbruksprodukter måste man 

också vidta lämpliga åtgärder som tar 

hänsyn till sektorsspecifika farhågor för att 

skydda det europeiska jordbruket, såsom 

skyddsmekanismer eller ett eventuellt 

uteslutande från förhandlingar av de 

känsligaste sektorerna och tillämpning av 

ömsesidighetsprincipen i 

produktionsvillkor, för att säkerställa lika 

villkor för jordbrukare i EU och deras 

utländska konkurrenter. Parlamentet 

insisterar på att den europeiska 

produktionen inte får undergrävas av 

importvaror av sämre kvalitet och 

undermålig standard. 

143. Europaparlamentet framhåller, att 

samtidigt som man måste fortsätta att 

arbeta för ett större marknadstillträde för 

europeiska jordbruksprodukter måste man 

också vidta lämpliga åtgärder som tar 

hänsyn till sektorsspecifika farhågor för att 

skydda det europeiska jordbruket, såsom 

skyddsmekanismer för att 

samhällsekonomiska skadeverkningar på 

små och medelstora jordbrukare i EU och 

i tredjeländer ska kunna undvikas, eller 

ett eventuellt uteslutande från 

förhandlingar av de känsligaste sektorerna 

och tillämpning av ömsesidighetsprincipen 

i produktionsvillkor, för att säkerställa lika 

villkor för jordbrukare i EU och deras 

utländska konkurrenter. Parlamentet 

insisterar på att den europeiska 

produktionen inte får undergrävas av 

importvaror av sämre kvalitet och 

undermålig standard. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Ändringsförslag  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 146a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  146a. Europaparlamentet anser vidare 

att varor som produceras i samband med 

avskogning, mark- eller resursrofferi och 

kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna inte bör beviljas tillträde till 

EU:s marknad. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Ändringsförslag  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 168 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

168. Europaparlamentet anser att 

institutioner och sakkunniga med ansvar 

för hälso- och miljöpolitik som påverkar 

biologisk mångfald, klimatförändringar 

och luft-, mark- och vattenföroreningar 

måste involveras i beslutsprocessen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

168. Europaparlamentet anser att alla 

relevanta institutioner och sakkunniga med 

ansvar för hälso- och miljöpolitik som 

påverkar biologisk mångfald, 

klimatförändringar och luft-, mark- och 

vattenföroreningar bör involveras i 

beslutsprocessen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken, särskilt i 

medlemsstaternas strategiska planering. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Ändringsförslag  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 171 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

171. Europaparlamentet påminner om att 

svält och undernäring i 

utvecklingsländerna till stor del beror på 

bristande köpkraft och/eller oförmåga hos 

fattiga människor på landsbygden att bli 

självförsörjande. Parlamentet uppmanar 

därför EU med eftertryck att aktivt hjälpa 

utvecklingsländerna att övervinna hindren 

för en egen jordbruksproduktion (t.ex. 

bristfällig infrastruktur och bristfällig 

logistik). 

171. Europaparlamentet påminner om att 

svält och undernäring i 

utvecklingsländerna till stor del beror på 

bristande köpkraft och/eller oförmåga hos 

fattiga människor på landsbygden att bli 

självförsörjande. Parlamentet uppmanar 

därför EU med eftertryck att aktivt hjälpa 

utvecklingsländerna att övervinna hindren 

för en egen jordbruksproduktion (t.ex. 

bristfällig infrastruktur och bristfällig 

logistik), bland annat genom att sätta 

stopp för dumpningsförfaranden med 

anknytning till en aggressiv agenda för 

export. 

Or. en 

 

 


