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Ændringsforslag  9 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt K a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ka. der henviser til, at de successive 

reformer af den fælles landbrugspolitik 

altid har taget hensyn til interesserne for 

de store landbrugsvirksomheder, som 

takket være den fuldstændige 

liberalisering af landbrugsmarkederne 

har kunnet oversvømme markedet med 

produkter til fordelagtige priser, hvilket 

har ført til en koncentration af jord, 

produktion og afsætning, som truer de 

små og mellemstore landbrugeres 

overlevelsesmuligheder i mange EU-

lande, 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt L b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Lb. der påpeger, at landbrugsprisernes 

ustabilitet skyldes international finansiel 

spekulation; der påpeger vigtigheden af, 

at EU fører en aktiv landbrugspolitik, som 

kan garantere fødevaresikkerheden og 

stabilisere fødevarepriserne på et rimeligt 

niveau, og at Kommissionen og 

medlemsstaterne træffer foranstaltninger 

til at forhindre spekulation på 

fødevareområdet i fremtiden,  

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt M a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ma. der påpeger, at de successive 

reformer af den fælles landbrugspolitik på 

baggrund af EU's forhandlinger i 

Verdenshandelsorganisationen (WTO) og 

i frihandelsaftaler har tilgodeset 

interesserne i bl.a. industri- og 

servicesektoren på de små og mellemstore 

landbrugeres bekostning; der påpeger, at 

WTO-forhandlingerne har vist, at EU er 

villig til at ofre landbrugernes og 

landdistrikternes interesser, ikke af 

hensyn til den tredje verden, men af 

hensyn til de multinationale selskabers 

interesser, selv om den fælles 

landbrugspolitik ikke bør skade andre 

landes fødevare- og landbrugssystemer, 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt O a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Oa. der påpeger, at de strukturelle årsager 

til prissvingningerne hænger direkte 

sammen med nedlægningen af små og 

mellemstore landbrugsbedrifter og 

affolkningen af landdistrikterne i 

sydeuropæiske lande og de nye 

medlemsstater, hvilket har haft negativ 

indvirkning på produktionens mængde og 

kvalitet og resulteret i en 

koncentrationsproces, hvor der kun er et 

begrænset antal virksomheder tilbage, 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. understreger, at den fælles 

landbrugspolitik efter 2013 ikke bør 

videreføre metoden med "afkobling" af 

støtten fra produktionen og 

beskæftigelsen, og ikke bør opretholde 

politikken med støtte til store jordejere og 

multinationale fødevarevirksomheder, 

fordi dette vil fastholde den uretfærdige 

fordeling af støtten mellem producenter 

og mellem lande og fremme den intensive 

landbrugsmodel, med negative virkninger 

på fødevarekvaliteten, 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/14 

Ændringsforslag  14 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. understreger den grundlæggende 

karakter af retten til fødevarer og 

nødvendigheden af at forbedre adgangen 

til fødevarer i tilstrækkelige mængder for 

alle mennesker og til alle tider med 

henblik på et aktivt og sundt liv; 

understreger, at fødevarer ikke bør 

betragtes som en "gemen" handelsvare, 

der fremstilles og distribueres på 

markedsvilkår; 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. understreger, at EU og 

medlemsstaterne er forpligtede til at 

værne om og respektere den 

grundlæggende ret til fødevarer; finder, at 

landbrugspolitikkerne bør garantere 

rimelige priser, navnlig for små og 

mellemstore landbrugere og familiebrug, 

og at støtten skal knyttes så tæt som 

muligt til produktionen og fordeles 

rimeligt mellem producenter, produkter 

og lande inden for rammerne af lofter og 

modulering; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. kræver, at retten til fødevarer og 

fødevaresuverænitet gøres til 

grundprincip; mener, at man bør 

prioritere selvforsyningen med fødevarer 

samt landenes og regionernes evne til at 

tilpasse deres produktion til deres 

nationale eller regionale fødevarebehov; 

understreger, at landbrugspolitikkerne 

skal støtte aktiviteter til fremme af lokal 

produktion, der respekterer den lokale 

miljø, beskytter jordbund og vand, øger 

den GMO-frie fødevareproduktion og 

fremmer biodiversiteten af landbrugernes 

såsæd og diversiteten af husdyrarterne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. opfordrer til en gennemgribende 

reform af de fælles landbrugspolitikker 

med sigte på at sikre fødevaresikkerheden 

og -suveræniteten i hvert enkelt land, 

fremme offentlige projekter og støtte 

mikrobedrifter samt små og mellemstore 

bedrifter, belønne familiebedrifter, hvis 

landbrugs- og husdyrproduktion bygger 

beskyttelse af biodiversiteten, 

fødevaresikkerhed og produktkvalitet, 

samt kooperativer og lokale myndigheder, 

og koncentrere EU-midlerne i 

overensstemmelse hermed og korrigere de 

regionale skævheder; understreger, at 

budgettet for den fælles landbrugspolitik 

skal omfordeles, navnlig med henblik på 

at opfylde behovene for landdistrikter, 

små producenter samt ugunstigt stillede 

og bjergrige områder i alle medlemsstater; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. anmoder om, at der foretages større 

investeringer i landbrugs- og 

fødevareproduktion, herunder i den 

nødvendige infrastruktur (kunstvanding, 

transport og oplagring af 

landbrugsprodukter);  

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/19 

Ændringsforslag  19 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. erindrer om, at garantipriserne for 

europæiske landbrugere var et vigtigt 

incitament for landbrugsproduktionen i 

efterkrigstidens Europa; påpeger, at 

liberaliseringen af fødevaremarkederne i 

WTO-regi har virket hæmmende på 

landbrugsproduktionen; finder, at 

prisstabilitet kan opnås ved at fastlægge et 

minimum af rentable og sikre 

landbrugspriser og indføre automatiske 

beskyttelsesklausuler, som i tilfælde af 

større prisfald vil sikre en rimelig 

indkomst for landbrugerne og 

arbejdstagerne i landbruget samt rimelige 

priser for forbrugerne; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36a. mener, at det primære formål med 

landbrugsvirksomhed er 

fødevareproduktion, og at det primære 

mål for den fælles landbrugspolitik skal 

være at forøge landbrugsproduktionen i 

hele EU med henblik på at opnå 

fødevaresikkerhed og -suverænitet; 

bemærker, at anvendelsen af 

landbrugsprodukter til nonfoodformål, 

herunder navnlig biobrændsel, ikke 

nødvendigvis bidrager til at forøge 

landbrugsvirksomheden eller til at finde 

en tilfredsstillende løsning på problemet 

med affolkning af landdistrikterne; 

bemærker, at en sådan produktion kan 

ende med at erstatte 

fødevarevareproduktionen, hvilket vil få 

negative konsekvenser for størrelsen af 

fødevareproduktionen og for 

fødevaresuveræniteten; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0204/2010 

George Lyon 

Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 

(2009/2236(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 81 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 81a. anmoder om, at der indføres en 

offentlig, EU-finansieret 

landbrugsforsikringsfond, der kan sikre 

landbrugerne en rimelig indkomst i 

forbindelse med naturkatastrofer;  

Or. en 

 

 


