
AM\862211SV.doc PE462.581v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utveckling

2011/2051(INI)

29.3.2011

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 49

Förslag till yttrande
Kriton Arsenis
(PE460.764v02-00)

Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens 
utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans
(KOM(2010)0672 – 2011/2051(INI))



PE462.581v01-00 2/31 AM\862211SV.doc

SV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\862211SV.doc 3/31 PE462.581v01-00

SV

Ändringsförslag 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Aa) Jordbrukssektorn står för 40 procent 
av det globala utsläppet av växthusgaser. 
Jordbruket är den främsta källan för 
metan och dikväveoxid, och båda dessa 
växthusgaser har en mycket större 
uppvärmningspotential än koldioxid. 
Klimatförändringarna påverkar särskilt 
de fattiga människorna i 
utvecklingsländerna och minskar 
möjligheterna att bruka jorden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Skäl Ab (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Ab) Avregleringen av handeln med 
jordbruksprodukter har inneburit import 
av lågprisvaror till utvecklingsländerna
från Europa, Asien och Förenta staterna, 
och därmed utsatt de lokalt producerade 
livsmedlen för ohållbar konkurrens. 
Denna kraftigt ökade import av 
lågprisvaror utarmar de inhemska 
jordbrukarna och jordbruksarbetarna.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Skäl Ac (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Ac) Landsbygdsbefolkningen i 
utvecklingsländerna utgör mellan 70 och 
80 procent av de undernärda. Extrem 
fattigdom och hunger kan bara utrotas 
om levnadsvillkoren för jordbrukarna och 
jordbruksarbetarna i utvecklingsländerna 
förbättras.

Or. en

Ändringsförslag 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Skäl Ad (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Ad) Rapporten från FN:s särskilde 
rapportör för rätten till mat ”Agroecolgy 
and the Right to Food” visar att 
agroekologin kan fördubbla 
livsmedelsproduktionen i hela regioner på 
tio år samtidigt som klimatförändringarna 
mildras och fattigdomen på landsbygden 
minskar. Långsiktig produktivitet och en 
tryggad livsmedelsförsörjning, särskilt 
jordbrukssystemens motståndskraft mot 
störningar av klimatet är beroende av 
vederbörlig aktsamhet med 
naturresurserna, särskilt mark, vatten och 
biologisk mångfald.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Skäl Ae (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Ae) En högre produktivitet inom 
jordbruket i Europa går hand i hand med 
användning av större markområden, mer 
foder osv. från utvecklingsländerna. 
Ungefär 80 procent av Europas 
efterfrågan på proteingrödor till foder 
tillgodoses genom import, och dessa 
grödor odlas på en yta som uppgår till 
20 miljoner hektar land utanför Europa. 
Tullfri import av proteingrödor och 
oljeväxter till Europa har bidragit till 
skogsskövling, fördrivning av 
befolkningsgrupper, förlust av biologisk 
mångfald och tilltagande osäker 
livsmedelsförsörjning i Sydamerika.

Or. en

Ändringsförslag 6
Charles Goerens

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar 
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 
2020. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken slå fast principen om 
att inte vålla skada gentemot 

1. Europaparlamentet uppmanar FAO att 
uttala sig om den gemensamma 
jordbrukspolitikens följder för
utvecklingsländerna samt att bedöma alla 
de faktorer som är betungande för 
jordbruks- och livsmedelssituationen i 
utvecklingsländerna.
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utvecklingsländerna som ett centralt mål.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet 
beklagar att några sådana följder inte 
omnämns i kommissionens meddelande 
om den gemensamma jordbrukspolitiken 
mot 2020. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken slå fast principen om att 
inte vålla skada gentemot 
utvecklingsländerna som ett centralt mål.

1. Europaparlamentet noterar de 
ofrånkomliga konsekvenserna av EU:s 
jordbrukspolitik för utvecklingsländerna 
och dess betydelse för nivån på de 
inhemska och globala priserna för 
jordbruksprodukter. Parlamentet begär 
därför att den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken till fullo tar hänsyn till
principen om att inte vålla skada gentemot 
utvecklingsländerna som ett centralt mål.

Or. en

Ändringsförslag 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020.

1. Europaparlamentet noterar de framsteg 
som uppnåtts med reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilket 
har inneburit att dess negativa följder för 
utvecklingsländerna har minskat.
Parlamentet vill se att den nya
gemensamma jordbrukspolitiken 
inbegriper principen om att inte vålla 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken slå fast principen om 
att inte vålla skada gentemot 
utvecklingsländerna som ett centralt mål.

skada gentemot utvecklingsländerna i 
överensstämmelse med 
Lissabonfördragets mål om konsekvens i 
utvecklingspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 9
Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar 
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020.
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
slå fast principen om att inte vålla skada 
gentemot utvecklingsländerna som ett 
centralt mål.

1. Europaparlamentet understryker artikel 
3.5 i EUF-fördraget som föreskriver att 
EU ska bidra till fri och rättvis handel och 
utrotning av fattigdomen. Parlamentet
noterar den allmänt utbredda oron över den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
minskande men ackumulerade negativa 
följder för utvecklingsländerna. 
Parlamentet beklagar att några sådana 
följder inte omnämns i kommissionens 
meddelande om den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken slå fast 
principen om att inte vålla skada gentemot 
utvecklingsländerna som ett centralt mål.
Parlamentet uppmanar EU att se till att 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
stämmer överens med unionens handels-
och utvecklingspolitik och till fullo 
respekterar principen om konsekvens i 
utvecklingspolitiken.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar 
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020.
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
slå fast principen om att inte vålla skada 
gentemot utvecklingsländerna som ett 
centralt mål.

1. Europaparlamentet noterar oron över
den gemensamma jordbrukspolitikens 
följder för utvecklingsländerna.
Parlamentet beklagar att några sådana 
följder inte omnämns i kommissionens 
meddelande om den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken ta hänsyn 
till principen om att inte vålla skada 
gentemot utvecklingsländerna.

Or. de

Ändringsförslag 11
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar 
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
slå fast principen om att inte vålla skada 
gentemot utvecklingsländerna som ett 
centralt mål. 

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens ackumulerade direkta 
och indirekta negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar 
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020, 
och kommissionen upprätthåller därmed 
inte EU:s rättsliga förpliktelser vad gäller 
konsekvens i utvecklingspolitiken och 
dess åtagande för att uppnå 
millennieutvecklingsmålen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i den nya 
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gemensamma jordbrukspolitiken slå fast 
principen om att inte vålla skada gentemot 
utvecklingsländerna som ett centralt mål 
och att inrätta lämpliga mekanismer för 
att se till att principen upprätthålls.

Or. en

Ändringsförslag 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar 
att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
slå fast principen om att inte vålla skada 
gentemot utvecklingsländerna som ett 
centralt mål.

1. Europaparlamentet noterar den allmänt 
utbredda oron för den gemensamma 
jordbrukspolitikens tilltagande negativa 
följder för utvecklingsländerna. 
Parlamentet beklagar att några sådana 
följder inte omnämns i kommissionens 
meddelande om den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020. Parlamentet
uppmanar kommissionen att göra en 
grundlig utvärdering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess konsekvenser 
för utvecklingsländerna och vill se att den 
nya gemensamma jordbrukspolitiken
inbegriper principen om att inte vålla 
skada gentemot utvecklingsländerna som 
ett centralt mål. Parlamentet uppmanar 
med eftertryck kommissionen att mer 
allmänt se till att lagstiftningsförslag om 
den gemensamma jordbrukspolitiken är i 
linje med målet om konsekvens i 
utvecklingspolitiken, i enlighet med 
artikel 208 i Lissabonfördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar EU att 
se till att det råder överensstämmelse 
mellan den gemensamma 
jordbrukspolitiken och unionens 
utvecklings- och handelspolitik. 
Parlamentet betonar särskilt behovet av 
skyddsklausuler i handelsavtal och 
utvecklingsländernas rätt att skydda sina 
jordbruksmarknader. 

Or. en

Ändringsförslag 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet understryker att 
de europeiska exportstöden allvarligt har 
bromsat utvecklingen av jordbruket i 
fattiga länder genom att skapa orättvis 
konkurrens med dessa länders lokala 
jordbruk, särskilt i det fall då det saknas 
ett effektivt importskydd i det 
importerande landet eller den 
importerande regionen (t.ex. tullhinder, 
importkvoter, stöd för lokala producenter 
osv.). Parlamentet konstaterar också att 
EU:s exportsubventioner till jordbruket 
har bidragit till kraftigt ökad import och 
därför har gjort en mängd 
utvecklingsländer mer beroende av import 
och därigenom äventyrat 
självförsörjningen av livsmedel i dessa 
länder och dessa befolkningars förmåga 
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att livnära sig. 

Or. en

Ändringsförslag 15
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter
2013 och att sambandet mellan 
direktbetalningar och produktion bör 
avskaffas så att konkurrens på lika villkor 
kan skapas mellan jordbruksprodukter från 
EU och från utvecklingsländerna. För att 
främja biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

2. Europaparlamentet påminner om 
åtagandet från EU och andra parter som 
är medlemmar i OECD att i samband med 
förhandlingarna inom ramen för 
Doharundan avveckla alla exportstöd i 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
senast 2013 och att avskaffa sambandet 
mellan direktbetalningar och produktion så 
att konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan 
direktbetalningar och produktion bör 
avskaffas så att konkurrens på lika villkor 
kan skapas mellan jordbruksprodukter 
från EU och från utvecklingsländerna. 

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 
2013. Parlamentet påpekar dock att ett 
förbud mot exportstöd inte påverkar 
ekonomiska snedvridningar till följd av 
andra direkta eller indirekta stöd, som gör 
det möjligt för EU:s jordbrukssektor att 
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För att främja biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

exportera jordbruksråvaror till priser som 
ligger under den genomsnittliga 
produktionskostnaden. Parlamentet 
uppmanar EU att stödja 
utvecklingsländernas krav att skydda sin 
livsmedelsproduktion och skydda sin 
befolkning mot den billiga importens 
potentiellt skadliga effekter.

Or. en

Ändringsförslag 17
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas så att 
konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna. För att främja 
biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

2. Europaparlamentet är medvetet om att 
alla exportstöd kommer att begränsas 
ytterligare i den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013, dock med 
förbehållet att även övriga 
handelspartners (särskilt Förenta 
staternas, Kanadas, Australiens Nya
Zeelands) exportstöd utformas i linje med 
WTO:s bestämmelser, och att sambandet 
mellan direktbetalningar och produktion 
avskaffas så att villkoren för 
jordbruksprodukter från EU och från 
utvecklingsländerna anpassas till 
varandra. För att främja biodynamiska och 
hållbara jordbruksmetoder uppmanar 
parlamentet kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

Or. de
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Ändringsförslag 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas så att 
konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna. För att främja 
biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genomföra 
dessa förändringar under tillräckligt 
långa övergångsperioder för att undvika 
negativa konsekvenser för europeiska 
landsbygdsområden, och att främja 
biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Corina Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas så att 
konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna. För att främja 
biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas så att 
konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna i syfte att 
stimulera handel och tillväxt. För att 
främja biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Gabriele Zimmer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas så att 
konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna. För att främja
biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet 
kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.

2. Europaparlamentet anser att alla 
exportstöd bör avvecklas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 
och att sambandet mellan direktbetalningar 
och produktion bör avskaffas så att 
konkurrens på lika villkor kan skapas 
mellan jordbruksprodukter från EU och 
från utvecklingsländerna. För att främja 
biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder, som använder få 
kemiska tillsatser och tar hänsyn till 
lokala naturförhållanden, uppmanar 
parlamentet kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som 
påverkas av att sambandet avskaffas.
Parlamentet begär dessutom att 
investeringar görs i forskning om 
agroekologiska jordbruksmetoder, och att 
småbrukarna får tillgång till offentliga 
tjänster för ett möjliggöra en övergång till 
ekologisk produktion.

Or. de

Ändringsförslag 21
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att det 
behövs större överensstämmelse mellan 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
handels- och utvecklingspolitiken för att 
garantera ett effektivt 
utvecklingssamarbete. Parlamentet 
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konstaterar dessutom att det är 
nödvändigt med en bättre samordning 
från EU:s sida med icke-statliga 
organisationer, FAO, FN och andra 
internationella organ.

Or. de

Ändringsförslag 22
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet anser att den 
gemensamma jordbrukspolitiken spelar 
en viktig roll för utvecklingspolitiken, 
särskilt när det gäller en tryggad 
livsmedelsförsörjning. Parlamentet 
påpekar att den gemensamma 
jordbrukspolitiken kan bidra till att möta 
den ökade globala efterfrågan på 
livsmedel.

Or. de

Ändringsförslag 23
Corina Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
faktorer såsom fattigdom, hälsa, politisk 
stabilitet, infrastruktur och 
naturkatastrofer påverkar en tryggad 
livsmedelsförsörjning i 
utvecklingsländerna.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet rekommenderar i 
överensstämmelse med slutsatserna från 
den internationella utvärderingen av den 
roll som vetenskap i jordbruket och teknik 
spelar för utvecklingen att EU ska 
utveckla en ny livsmedels- och 
jordbrukspolitik som stödjer ekologisk 
produktion och andra agroekologiska 
metoder. Parlamentet uppmanar särskilt 
kommissionen att reformera den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
att koppla direktbetalningar till sociala 
och miljömässiga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 25
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet påminner om att 
de flesta utvecklingsländer nu är 
nettoimportörer av livsmedel. Parlamentet 
betonar att den gemensamma 
jordbrukspolitiken bidrar till denna 
utveckling i form av direkt och indirekt 
subventionerad export till ömtåliga 
marknader i utvecklingsländerna. 
Parlamentet påminner om att rätten till 
mat innebär att ge politiskt utrymme till 
utvecklingsländerna att förstärka sin 
kapacitet att på ett hållbart sätt producera 
livsmedel till sig själva och sina regioner. 
I det här sammanhanget betonar 
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parlamentet att utvecklingsländerna 
måste kunna använda de verktyg som 
behövs, däribland rörliga tullar och 
importkvoter (två verktyg som är särskilt 
lätta att använda för de fattigaste 
länderna), för att skydda utvecklingen av 
sitt eget jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 26
Charles Goerens

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser 
det nödvändigt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att bidra till att 
främja hållbara jordbruksmetoder i 
utvecklingsländerna, trygga 
livsmedelsförsörjningen för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra, i enlighet med principen om 
partnerskap som fastställs i 
Cotonouavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser 
det nödvändigt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och en tryggad 
livsmedelsförsörjning i 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det 
nödvändigt att göra det möjligt för dem att 
diversifiera livsmedelsproduktionen,
trygga livsmedelsförsörjningen för de 
minst utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 28
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser 
det nödvändigt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, 

3. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara utan att 
tillgång till livsmedel framför allt är en 
förutsättning för mänskligt liv. 
Parlamentet uppmanar EU att använda sig 
av sin handels- och utvecklingspolitik för 
att främja hållbara jordbruksmetoder och 
en tryggad livsmedelsförsörjning i de 
minst utvecklade länderna och i 
utvecklingsländerna i en situation med 
ökad efterfrågan och stigande 
livsmedelspriser. 
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säkra småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 29
Gabriele Zimmer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det 
nödvändigt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder, som grundar sig på få 
kemiska tillsatser, och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att undanröja
den gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det 
nödvändigt att säkerställa rätten till mat 
som en mänsklig rättighet för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
sedvane- och äganderätt och att få 
utsädesmonopol och beroende av 
bekämpningsmedel att upphöra.

Or. de

Ändringsförslag 30
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
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använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser 
det nödvändigt att säkerställa
livsmedelssäkerheten för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det 
nödvändigt att främja en tryggad 
livsmedelsförsörjning för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, och att verka för att avskaffa 
landgrabbing, garantera småbrukares och 
inhemska bönders äganderätt och att 
förhindra utsädesmonopol och beroende 
av särskilda bekämpningsmedel.

Or. de

Ändringsförslag 31
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det 
nödvändigt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra 
småbrukares och inhemska bönders 
äganderätt och att få utsädesmonopol och 
beroende av särskilda bekämpningsmedel 
att upphöra.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att 
använda sig av sin handels- och 
utvecklingspolitik för att främja hållbara 
jordbruksmetoder och 
livsmedelssuveränitet i 
utvecklingsländerna, i syfte att mildra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det 
nödvändigt att säkerställa en tryggad 
livsmedelsförsörjning för de minst 
utvecklade länderna och de 
utvecklingsländer som är nettoimportörer 
av livsmedel, avskaffa landgrabbing, att 
inte undergräva utan säkra småbrukares, 
kvinnliga jordbrukares, inhemska bönders 
och samhällens äganderätt och att få 
utsädesmonopol och beroende av särskilda 
bekämpningsmedel att upphöra.
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Or. en

Ändringsförslag 32
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
livsmedel inte endast är en handelsvara 
utan att tillgång till livsmedel framför allt 
är en universell mänsklig rättighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 33
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara utan att 
tillgång till livsmedel framför allt är en 
universell mänsklig rättighet.

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara utan att 
tillgång till hälsosamma, näringsrika och 
tillräckliga livsmedel framför allt är en 
universell mänsklig rättighet. Parlamentet 
begär att den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013 ska 
inbegripa livsmedelssuveränitet för 
utvecklingsländerna och tillgång till 
hälsosamma livsmedel som ytterligare 
centrala mål.

Or. en

Ändringsförslag 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara utan att 
tillgång till livsmedel framför allt är en 
universell mänsklig rättighet.

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara och att 
tillgång till livsmedel är en universell 
mänsklig rättighet. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang att 
Europas ansvar för en globalt tryggad 
livsmedelsförsörjning främst handlar om
att möjliggöra och ge stöd till 
utvecklingsländerna, att öka och 
diversifiera sin egen produktion för att i 
ökad utsträckning trygga sin 
livsmedelsförsörjning och tillmötesgå 
efterfrågan på sina lokala marknader, 
snarare än att öka Europas export av 
jordbruksprodukter till 
utvecklingsländerna. 

Or. en

Ändringsförslag 35
Gabriele Zimmer

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara utan att 
tillgång till livsmedel framför allt är en 
universell mänsklig rättighet.

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel 
inte endast är en handelsvara utan att 
tillgång till livsmedel framför allt är en 
universell mänsklig rättighet. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att göra en bedömning av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna av EU:s ekonomiska avtal, 
frihandels- och investeringsavtal med 
tredjeländer, för att se till att det inte finns 
någon konflikt med EU:s egna 
värderingar på det utrikespolitiska 
området.

Or. de
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Ändringsförslag 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet är oroat över att 
EU genom att främja ekonomiska 
partnerskapsavtal och andra bilaterala 
frihandelsavtal försöker tvinga på 
utvecklingsländerna en 
avregleringsagenda för livsmedel och 
öppna upp jordbruksmarknaderna. 
Parlamentet påminner om att samtidigt 
som oskyddad import av djurfoder har lett 
till att EU blivit mer beroende av 
proteinfoder till djur uppnåddes en
tryggad livsmedelsförsörjning i Europa 
däremot genom skydd av marknaderna 
för jordbruksprodukter. Parlamentet 
uppmanar därför med eftertryck EU att 
avhålla sig från att tvinga 
utvecklingsländerna att öppna sina 
marknader för jordbruksprodukter. 

Or. en

Ändringsförslag 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet noterar med oro 
att EU:s beroende av importerat 
djurfoder, särskilt soja, har bidragit till 
det tilltagande behovet av mark i 
tredjeländer, vilket har lett till 
skogsskövling, fördrivning av 
befolkningsgrupper och en ökning av 
genetiskt modifierad soja i Sydamerika. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att göra ett minskat 
beroende av importerat proteinfoder, 
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bland annat genom att utveckla och öka 
de hållbara proteingrödorna i EU, till en 
av sina främsta prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den 
internationella spekulationen om 
marknadspriset på jordbruksråvaror, bör 
det i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställas relevanta 
mekanismer och bestämmelser för 
regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad 
transparens. Parlamentet anser att EU 
bör föregå med gott exempel genom att 
inom sitt territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för 
jordbruksprodukter och lokala 
distributionssystem vilket skulle öka 
småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 39
Gabriele Zimmer

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 

5. Europaparlamentet anser att EU måste 
iaktta sina rättsligt bindande mål och 
principer, framför allt att utrota hunger 
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jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter 
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

och fattigdom i världen, och att därför, i 
samband med att man tar itu med den 
internationella spekulationen om 
marknadspriset på jordbruksråvaror, det i 
den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
bör fastställas relevanta mekanismer och 
bestämmelser för regleringen av 
derivatmarknaderna för jordbruksråvaror 
samt en ökad transparens. Parlamentet 
begär att man följer Förenta staternas 
exempel och inför positionslimiter för 
finansiella instrument för 
jordbruksråvaror och en effektiv kontroll 
av dessa. Parlamentet insisterar på 
inrättandet av centrala regleringsorgan 
för att motverka så kallade over the 
counter-transaktioner på 
jordbruksområdet och därmed skapa den 
transparens som behövs. Parlamentet 
anser att EU bör föregå med gott exempel 
genom att inom sitt territorium inrätta 
lokala auktionsmarknader för 
jordbruksprodukter och lokala 
distributionssystem vilket skulle öka 
småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

Or. de

Ändringsförslag 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 

5. Europaparlamentet understryker att 
prisfluktuationer för jordbruksråvaror 
drabbar fattiga länder hårdast.
Parlamentet anser att i samband med att 
man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 



PE462.581v01-00 26/31 AM\862211SV.doc

SV

gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter 
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 41
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för 
jordbruksprodukter och lokala 
distributionssystem vilket skulle öka 
småbrukarnas förhandlingsläge i
livsmedelskedjan.

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens.
Parlamentet förordar ett globalt 
registreringssystem för lager av 
jordbruksprodukter. Parlamentet anser att
man bör överväga att inrätta reservlager 
med viktiga jordbruksråvaror.

Or. de

Ändringsförslag 42
Kriton Arsenis

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter 
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter 
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i den 
globala livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 43
Charles Goerens

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för regleringen av derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter 
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

5. Europaparlamentet anser att i samband 
med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på 
jordbruksråvaror, bör det i den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställas 
relevanta mekanismer och bestämmelser 
för derivatmarknaderna för 
jordbruksråvaror samt en ökad transparens. 
Parlamentet anser att EU bör föregå med 
gott exempel genom att inom sitt 
territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter 
och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i 
livsmedelskedjan.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet är medvetet om 
behovet att säkerställa en tryggad 
livsmedelsförsörjning globalt genom att 
öka investeringarna i jordbruket i 
regioner i världen med en osäker 
livsmedelsförsörjning. Parlamentet 
understryker i detta avseende att en 
utveckling av jordbruket måste grunda sig 
på rätten till mat och rätten att producera 
livsmedel och att EU måste erkänna och 
försvara utvecklingsländernas behov att 
uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 45
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar till en 
grundlig förändring av 
förhandlingstexterna till avtalet mellan 
EU och Mercosur. Parlamentets 
uppmaning är ett svar på kommissionens 
konsekvensbedömning i vilken varnas för 
en omfattande ökning av den olagliga 
skogsavverkningen och det olagliga 
industriella jordbruket på bekostnad av 
landsbygdssamhällen och miljön, vilket 
skulle orsaka en förlust av miljontals 
arbetstillfällen inom jordbruket i Europa 
och utgöra hinder för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomslagskraft.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att tillhandahålla en 
detaljerad konsekvensbedömning av alla 
pågående handelsförhandlingar, särskilt
avtalet mellan EU och Mercosur, vilka inte 
bör ha någon negativ inverkan på 
utvecklingsländerna och utgöra hinder 
för en ändamålsenlig gemensam 
jordbrukspolitik mot 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 46
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar till en 
grundlig förändring av 
förhandlingstexterna till avtalet mellan EU 
och Mercosur. Parlamentets uppmaning är 
ett svar på kommissionens 
konsekvensbedömning i vilken varnas för 
en omfattande ökning av den olagliga 
skogsavverkningen och det olagliga 
industriella jordbruket på bekostnad av 
landsbygdssamhällen och miljön, vilket 
skulle orsaka en förlust av miljontals 
arbetstillfällen inom jordbruket i Europa 
och utgöra hinder för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomslagskraft.

6. Europaparlamentet uppmanar till en 
kontroll av förhandlingstexterna till avtalet 
mellan EU och Mercosur. Parlamentets 
uppmaning är ett svar på kommissionens 
konsekvensbedömning i vilken varnas för 
en omfattande ökning av den olagliga 
skogsavverkningen och det olagliga 
industriella jordbruket på bekostnad av 
landsbygdssamhällen och miljön, vilket 
skulle kunna leda till en förlust av 
miljontals arbetstillfällen inom jordbruket i 
Europa och utgöra hinder för den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
genomslagskraft. 

Or. de

Ändringsförslag 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar till en 
grundlig förändring av 
förhandlingstexterna till avtalet mellan 
EU och Mercosur. Parlamentets 
uppmaning är ett svar på kommissionens 
konsekvensbedömning i vilken varnas för 
en omfattande ökning av den olagliga 
skogsavverkningen och det olagliga 
industriella jordbruket på bekostnad av 
landsbygdssamhällen och miljön, vilket 

6. Europaparlamentet uppmanar till en väl 
avvägd förhandlingstext till avtalet mellan 
EU och Mercosur. Parlamentet vill se 
lämpliga alternativ för att främja 
utvecklingen av Mercosurländer och 
minska effekterna för europeiska 
producenter.
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skulle orsaka en förlust av miljontals 
arbetstillfällen inom jordbruket i Europa 
och utgöra hinder för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomslagskraft.

Or. en

Ändringsförslag 48
Gay Mitchell

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet erkänner att 
reformer av den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lett till att 
EU:s jordbruksproduktion i betydligt 
mindre utsträckning påverkar 
utvecklingsländerna trots att 
exportbidragen är allt annat än 
avskaffade. Parlamentet uppmanar EU att 
erkänna vikten av att stödja 
utvecklingsländernas jordbrukssektorer, 
närmare bestämt genom att se till att 
jordbruk prioriteras i utvecklingsländerna 
och i EU:s budget för utomeuropeiskt 
utvecklingsbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 49
Filip Kaczmarek

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Parlamentet uppmanar EU att se till 
att den gemensamma jordbrukspolitiken 
stämmer överens med unionens 
utvecklings- och handelspolitik och att 
den tar hänsyn till de behov och intressen 
som jordbrukarna i EU:s medlemsstater 
och utvecklingsländerna har, samtidigt 
som principen om konsekvens i 
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utvecklingspolitiken respekteras.

Or. en


