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8.3.2018 A8-0048/50 

Ændringsforslag  50 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. understreger, at en moderniseret 

fælles landbrugspolitik er afgørende for 

fødevaresikkerheden og -

uafhængigheden, bevarelse af 

befolkningen og beskæftigelsen i 

landdistrikterne, bæredygtig udvikling, et 

bæredygtigt miljø, landbrug og skovbrug 

samt sikring af sunde fødevarer af høj 

kvalitet til EU-borgerne til en 

overkommelig pris; påpeger, at fødevare- 

og sundhedskravene er blevet skærpet, og 

at der er et øget behov for at støtte 

landbrugernes overgang til miljøvenlige 

produktionsmetoder og for at modvirke 

klimaforandringerne; understreger 

nødvendigheden af at støtte 

landbrugernes indkomstsikkerhed og 
styrke forbindelsen mellem den fælles 

landbrugspolitik og levering af offentlige 

goder; understreger, at den fælles 

landbrugspolitik er et af de mest 

integrerede politikker og hovedsagelig 

finansieres på EU-plan og derfor træder i 

stedet for nationale udgifter; 

101. understreger behovet for en 

bæredygtig landbrugspolitik og bekræfter, 
at den moderniseret fælles landbrugspolitik 

er afgørende for  virkeliggørelsen af 

målsætningerne i traktaten; understreger 

behovet for at sikre, at bevillingerne til 

den fælles landbrugspolitik effektivt 

bidrager til at virkeliggøre de fastlagte 

målsætninger; understreger i denne 

forbindelse, at der er behov for større 

sammenhæng mellem de forskellige 

politikker for at forbedre en bæredygtige 

forvaltning af de naturlige ressourcer og 

de instrumenter, der er beregnet til dette i 

medfør af den fælles landbrugspolitik; 

påpeger, at genopretning, modernisering 

og udbygning af infrastruktur, forskning 

og udvikling samt støtte til passende 

videreuddannelse er centrale elementer til 

fremme af innovation og støtte til 

overgangen til mere bæredygtig og 

klimavenlig landbrugspraksis, der sikrer 

fødevaresikkerhed og forsyningsikkerhed; 

glæder sig over Kommissionens 

strategiske tilgang som beskrevet i 

meddelelsen "Fremtidens fødevarer og 

landbrug", der går ud på at give 

medlemsstaterne mere fleksibilitet til at 

finde de mest velegnede midler til at lede 

deres landbrugssektor i retning af at nå de 

fælles miljømål på den mest effektive 
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måde; understreger endvidere, at det er 

nødvendigt at styrke sammenhængen 

mellem den fælles landbrugspolitik og 

levering af offentlige goder, som 

indebærer  en reel merværdi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Ændringsforslag  51 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 102 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. understreger, at budgettet for den 

fælles landbrugspolitik i den næste FFR 

bør opretholdes på mindst det nuværende 

niveau for EU-27 i faste priser; 
understreger, at de nye problemer i 

forbindelse med den kommende fælles 

landbrugspolitik nødvendiggør en 

forsvarlig fordeling af bevillingerne på 

grundlag af analyser af den aktuelle 

politik og de fremtidige behov; 

understreger, at direkte betalinger skaber 

en klar merværdi for EU og styrker det 

indre marked ved at undgå 

konkurrenceforvridninger mellem 

medlemsstaterne; modsætter sig enhver 

form for national medfinansiering af de 

direkte betaliner i den forbindelse; 

understreger behovet for at videreføre 

foranstaltninger til opretholdelsen af en 

produktion, der er af afgørende betydning 

for svagtstillede områder, at reformere 

krisereserven for landbruger, at øge 

finansieringen i takt med indsatsen over 

for forskellige cykliske kriser i følsomme 

sektorer, at oprette nye instrumenter, der 

kan begrænse prisudsving, og at forhøje 

bevillingerne til særlige programmer til 

fordel for bestemte regioner som følge af 

disses afsides beliggenhed og ø-karakter 

(POSEI); opfordrer Kommissionen til 

102. understreger, at budgettet for den 

fælles landbrugspolitik i den næste FFR 

bør forenkles og resultatorienteres, så der 

lægges vægt på en målrettet tilgang og 

sikres sporing og overvågning, hvorved 

der kan skabes tillid til budgettet; 
understreger, at det er nødvendigt a 

afsætte tilstrækkelige bevillinger til den 

kommende fælles landbrugspolitik og at 

knytte tildelingen af støtte til 

landbrugssektoren til levering af 

resultater og offentlige goder, idet der skal 

tages hensyn til sårbarheden i nogle 

områder og behovet for at fortsætte 

foranstaltninger for at opretholde 

produktionen i sektorer, som er afgørende 

for disse områder; understreger behovet 

for at sikre landbrugsproduktionen i alle 

dele af EU, herunder i områder med 

naturbetingede begrænsninger; 

understreger behovet for at reformere 

krisereserven for landbruget og at oprette 

nye instrumenter og mekanismer, der kan 

begrænse prisudsving; opfordrer 

Kommissionen til at sikre den nødvendige 

finansielle og retlige ramme for 

fødevareforsyningskæden for at bekæmpe 

illoyal handelspraksis; 
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forsætte indsatsen for at sikre konvergens 

mellem de direkte betalinger og sikre den 

nødvendige finansielle og retlige ramme 

for fødevareforsyningskæden for at 

bekæmpe illoyal handelspraksis; minder 

om, at landdistrikterne i EU står over for 

alvorlige problemer og  derfor har brug 

for specifik støtte; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Ændringsforslag  52 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 103 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

103. understreger fiskerisektorens, det 

maritime miljøs og den "blå økonomis”  
samfundsøkonomiske og miljømæssige 

betydning, og deres bidrag til en 

bæredygtig fødevareuafhængighed i EU 

med hensyn til at sikre bæredygtighed 

inden for europæisk akvakultur og fiskeri 

og begrænse de miljømæssige virkninger; 
påpeger, at den fælles fiskeripolitik hører 

under EU's enekompetence; understreger i 

denne forbindelse, at det er nødvendigt at 

bevare en specifik, væsentlig, uafhængig 

og tilgængelig fiskerifond for at 

gennemføre denne politik; opfordrer til 

genetablering af særligt program til 

løsning af områdets problemer som følge 

af dets afsides beliggenhed og status af 

øsamfund inden for fiskerisektoren, da 

dette er et meget vigtigt program for 

regionerne i EU's yderste randområder; 

opfordrer som minimum til, at niveauet 

for de finansielle bevillinger, der er afsat 

til fiskerisektoren, opretholdes under den 

nuværende FFR, og til en forhøjelse af 

bevillingerne til maritime anliggender, 

hvis der opstår nye behov; advarer mod de 

mulige negative konsekvenser, som et 

hårdt brexit kan få for denne sektor; 

bemærker, at andre finansielle instrumenter 

i tillæg til bistand, der ikke skal 

103. understreger den 

samfundsøkonomiske og miljømæssige 

betydning af fiskerisektoren, den "blå 

økonomi";  påpeger, at bevarelsen af de 

marine biologiske ressourcer i henhold til 
den fælles fiskeripolitik hører under EU's 

enekompetence; understreger, at Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 

er det vigtigste finansielle værktøj til støtte 

for den fælles fiskeripolitik; understreger, 

at EHFF er en 

medfinansieringsmekanisme, og 

understreger i den forbindelse behovet for 

at opretholde en specifikt, gennemskuelig 

og tilgængeligt fiskerifond til 

gennemførelse af målene i den fælles 

fiskeripolitik, navnlig med henblik på at 

fremme konkurrencedygtig, miljømæssigt 

bæredygtig, økonomisk levedygtig og 

socialt ansvarlig fiskeri og akvakultur; 
advarer mod de mulige negative 

konsekvenser, som et hårdt Brexit kan få 

for denne sektor, og bemærker, at andre 

finansielle instrumenter på EU-budgettet 

kunne tilvejebringe supplerende 

finansieringsmuligheder for fiskeri og 

maritime anliggender; 
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tilbagebetales, kunne give supplerende 

finansieringsmuligheder; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Ændringsforslag  53 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 109 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

109. er rede til at overveje en forenklet 

og strømlinet struktur for de eksterne 

finansieringsinstrumenter, så længe det 

forbedrer gennemskueligheden, 

ansvarligheden, effektiviteten, 

sammenhængen og fleksibiliteten, og  

overholder målene for de underliggende 

politikker; opfordrer til opretholdelse af 

separate særlige instrumenter til 

førtiltrædelsesbistand, naboskab, udvikling 

og humanitær bistand på grund af deres 

særlige politiske og finansielle kendetegn; 

henviser til, at en sådan struktur bør 

omfatte opførelse af Den Europæiske 

Udviklingsfond (EUF) på budgettet ud 

over de aftalte lofter og uden 

fredsfaciliteten for Afrika og en mere 

gennemskuelig anvendelse af de relevante 

trustfonde og faciliteter;  

109. er rede til at overveje en forenklet 

og strømlinet struktur for de eksterne 

finansieringsinstrumenter, så længe det 

forbedrer gennemskueligheden, 

ansvarligheden, effektiviteten, 

sammenhængen og fleksibiliteten, og  

overholder målene for de underliggende 

politikker; understreger, at disse mål ikke 

kan nås uden en forvaltningsstruktur, der 

giver mulighed for politisk kontrol, er 

strategidreven, inklusiv og ansvarlig, og 

giver solid demokratisk og gennemsigtig 

kontrol fra Parlamentets side; opfordrer 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 

til at foreslå en plan for reform af de 

instrumenter, som indebærer en sådan 

forvaltningsstruktur; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Ændringsforslag  54 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 109 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  109a. påskønner EU's engagement i 

spørgsmål som menneskerettigheder, 

demokrati og støtte til civilsamfundet og 

humanitær bistand samt i forskellige mål, 

målsætninger og den særlige politiske og 

strategiske værdi af de nuværende 

instrumenter; understreger, at reformen 

ikke bør undergrave de politiske mål for 

de enkelte instrumenter; forstår de 

nuværende betænkeligheder vedrørende 

disse instrumenter på grund af deres 

særlige kendetegn med hensyn til mål og 

gennemførelse, og opfordrer derfor til at 

opretholde uafhængige instrumenter for 

førtiltrædelsesbistand, naboskab, 

udvikling, humanitær bistand og for 

demokrati og menneskerettigheder på 

grund af deres specifikke og finansielle 

kendetegn; henviser til, at en sådan 

struktur bør omfatte opførelse af Den 

Europæiske Udviklingsfond (EUF) på 

budgettet ud over de aftalte lofter og uden 

fredsfaciliteten for Afrika og en mere 

gennemskuelig anvendelse af de relevante 

trustfonde og faciliteter; 

Or. en 



 

AM\1147972DA.docx  PE616.074v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2018 A8-0048/55 

Ændringsforslag  55 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 127 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  127a. mener, at den sektorspecifikke 

lovgivning om etablering af den næste 

generation af EU-programmer, som det 

nuværende Parlamentet skal forhandle 

om, bør vedtages af det nyvalgte 

Parlament, såfremt der nås frem til en 

aftale om den næste FFR inden det næste 

valg til Europa-Parlamentet; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Ændringsforslag  56 

Gérard Deprez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 

efter 2020 

2017/2052(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 127 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  127b. mener, at det nyvalgte parlament 

med et flertal af sine medlemmer senest 6 

måneder efter valget til Europa-

Parlamentet kan anmode Kommissionen 

om at foreslå en revision af den 

sektorspecifikke lovgivning om etablering 

af de efterfølgende EU's programmer 

under den næste FFR, som blev vedtaget i 

den foregående valgperiode; 

Or. en 

 

 


