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Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger, at det vigtigste offentlige 

gode, landbruget leverer, er fødevarer; 

anerkender, at landbrugerne også leverer 

en række andre offentlige goder, som 

markedet ikke belønner dem for; insisterer 

derfor på, at de skal have en rimelig 

belønning samt yderligere incitamenter til 

fortsat at levere sikre produkter af høj 

kvalitet, forbedret dyrevelfærd og 

yderligere miljøgoder og samtidig skabe 

flere arbejdspladser med henblik på at 

bevare landdistrikterne i hele Europa; 

understreger, at det vigtigste offentlige 

gode, landbruget leverer, er fødevarer; 

anerkender, at landbrugerne også leverer 

en række andre offentlige goder, som 

markedet ikke belønner dem for; insisterer 

derfor på, at de skal have en rimelig 

belønning samt yderligere incitamenter til 

fortsat at levere sikre produkter af høj 

kvalitet, forbedret dyrevelfærd og 

yderligere miljøgoder og samtidig skabe 

flere arbejdspladser med henblik på at 

bevare landdistrikterne i hele Europa uden 

at forvride fri og fair handel; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. understreger, at selv om 

krydsoverensstemmelsesordningen, der gør 

ydelsen af direkte støtte afhængig af 

overholdelsen af diverse lovkrav og af, at 

landbrugsjorden vedligeholdes i god 

landbrugsmæssig og miljømæssig stand, 

tidligere har været nødvendig, er den ikke 

længere den mest velegnede til at optimere 

landbrugernes levering af 

økosystemtjenester og løse de nye 

miljømæssige udfordringer; bemærker 

desuden, at indførelsen af 

krydsoverensstemmelseskravene har givet 

anledning til en lang række problemer i 

relation til administrative spørgsmål og 

landbrugernes accept af kravene, som de 

har oplevet som en indskrænkning af deres 

frihed i arbejdet; 

34. 34. understreger, at 

krydsoverensstemmelsesordningen gør 

ydelsen af direkte støtte afhængig af 

overholdelsen af diverse lovkrav og af, at 

landbrugsjorden vedligeholdes i god 

landbrugsmæssig og miljømæssig stand, og 

fortsat er et af de mest velegnede midler til 

at optimere landbrugernes levering af 

økosystemtjenester og løse de nye 

miljømæssige udfordringer ved at sikre 

leveringen af basale offentlige goder; 

bemærker dog, at indførelsen af 

krydsoverensstemmelseskravene har givet 

anledning til en lang række problemer i 

relation til administrative spørgsmål og 

landbrugernes accept af kravene, som de 

har oplevet som en indskrænkning af deres 

frihed i arbejdet; opfordrer derfor til, at de 

administrative byrder for landbrugerne 

mindskes gennem en forenkling af 

systemet for gennemførelse af 

krydsoverensstemmelseskravene; 

Or. en 
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Punkt 75 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

75. opfordrer til at bevare de særlige 

foranstaltninger, som kompenserer 

landbrugere, der producerer i ugunstigt 

stillede områder, såsom områder med 

naturbetingede handicap, herunder 

bjergområder, miljømæssigt følsomme 

områder og/eller regioner, som er særligt 

berørt af klimaændringer samt de mest 

afsidesliggende regioner, med henblik på at 

sikre, at der finder landbrugsvirksomhed 

sted, således at jorden fortsat forvaltes og 

der fremstilles lokale fødevarer i hele EU, 

hvilket mindsker risikoen for opgivelse af 

jorder og sikrer en velafbalanceret 

territorial forvaltning i hele EU samt en 

rationel udvikling af 

landbrugsproduktionen; 

75. opfordrer til at bevare de særlige 

foranstaltninger, som kompenserer 

landbrugere, der producerer i ugunstigt 

stillede områder, såsom områder med 

naturbetingede handicap, herunder bl.a. 

bjergområder, miljømæssigt følsomme 

områder og/eller regioner, som er særligt 

berørt af klimaændringer samt de mest 

afsidesliggende regioner, med henblik på at 

sikre, at der finder landbrugsvirksomhed 

sted, således at jorden fortsat forvaltes og 

der fremstilles lokale fødevarer i hele EU, 

hvilket mindsker risikoen for opgivelse af 

jorder og sikrer en velafbalanceret 

territorial forvaltning i hele EU samt en 

rationel udvikling af 

landbrugsproduktionen; 

Or. en 

 

 


