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Ændringsforslag  37 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Et af de vigtigste mål for den fælles 

landbrugspolitik bør være at garantere 

fødevaresikkerhed og -suverænitet i 

medlemsstaterne, hvilket kræver, at der 

findes instrumenter til regulering og 

fordeling af produktionen, som gør det 

muligt for de forskellige lande og regioner 

at udvikle deres produktion på en måde, 

der sætter dem i stand til så vidt muligt at 

opfylde deres behov. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Den fælles landbrugspolitik bør 

råde over instrumenter og mekanismer, 

der garanterer rimelige producentpriser 

og sikrer landbrugerne en indtægt, der 

kan sikre kontinuitet i produktionen og en 

regelmæssig fødevareforsyning. 

Or. pt 



 

AM\1009825DA.doc  PE519.388v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.11.2013 A7-0366/39 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 90 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (90a) I flere medlemsstater er der 

betydelige ubalancer i fordelingen af 

værditilvæksten i 

fødevareforsyningskæden, idet der er et 

vedvarende problem med lave 

producentpriser. For at forbedre 

producentpriserne, til fordel for 

producenterne og for at fremme en 

retfærdig og hensigtsmæssig fordeling af 

værditilvæksten langs hele kæden, bør 

medlemsstaterne kunne vedtage 

interventionsformer, såsom fastsættelse af 

maksimale avancer for de enkelte aktører 

i kæden. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 145 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (145a) I løbet af de seneste år har 

titusindvis af mælkeproducenter i hele EU 

været nødsaget til at indstille 

produktionen på grund af ruinerende 

producentpriser, der ikke opvejer 

produktionsomkostningerne. Den aktuelle 

situation i mælkesektoren er uløseligt 

forbundet med sektorens liberalisering og 

med en stigning i produktionskvoterne 

med henblik på deres afskaffelse. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1 

 National præference 

 1. Såfremt en medlemsstat har et stort og 

vedvarende underskud på 

landbrugsfødevarebalancen, kan den 

anvende princippet om national 

præference ved at indføre og anvende en 

ordning for obligatoriske 

markedsføringskvoter for den nationale 

produktion, hvorved import bliver et 

supplement til den nationale produktion. 

 2. Det princip, der er omhandlet i stk. 1, 

kan ikke anvendes efter tre på hinanden 

følgende år eller seks år med afbrydelser, 

hvis der i dette tidsrum konstateres en 

vedvarende vækst i den nationale 

landbrugsfødevareproduktion og en 

tilsvarende reduktion af underskuddet. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Del II - afsnit 1 - kapitel 1- afdeling 3 - overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

STØTTE TIL PRIVAT OPLAGRING STØTTE TIL OFFENTLIG OG PRIVAT 

OPLAGRING 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 16 - stk. 1 - indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der kan ydes støtte til privat oplagring for 

følgende produkter, forudsat at 

betingelserne i denne afdeling og de krav 

og betingelser, som Kommissionen skal 

fastsætte ved delegerede retsakter og/eller 

gennemførelsesretsakter i henhold til 

artikel 17 til 19: 

Der kan ydes støtte til offentlig og/eller 

privat oplagring for følgende produkter, 

forudsat at betingelserne i denne afdeling 

og de krav og betingelser, som 

Kommissionen skal fastsætte ved 

delegerede retsakter og/eller 

gennemførelsesretsakter i henhold til 

artikel 17 til 19: 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Del II - afsnit 1 - kapitel 1- afdeling 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

. Afdeling 4 

 MELLEMHANDLERAVANCER 

 Artikel 20a 

 Maksimale mellemhandleravancer 

 For at fremme en retfærdig og 

hensigtsmæssig fordeling af 

værditilvæksten i 

fødevareforsyningskæden, såfremt der 

konstateres alvorlige ubalancer, kan 

medlemsstaterne med henblik på at 

forbedre producentpriserne anvende 

former for invention i kæden, såsom 

fastsættelse af maksimale 

mellemhandleravancer for de enkelte 

aktører i kæden. 

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (*) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 32 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den finansielle støtte fra EU er lig med 

de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, 

litra a), som reelt er betalt, men begrænses 

til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt. 

1. Den finansielle støtte fra EU er lig med 

de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, 

litra a), som reelt er betalt, men begrænses 

til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt, 

eller til 75 %, når det gælder mindre 

udviklede regioner og regionerne i den 

yderste periferi. 

Or. pt 

 

 


