
 

AM\1154441DA.docx  PE621.625v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

28.5.2018 A8-0178/3 
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Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at landbrugere i de 

seneste år er blevet ramt af stigende 

prisvolatilitet, hvilket har afspejlet sig i 

prisudsving på de globale markeder og 

usikkerhed som følge af den 

makroøkonomiske udvikling, eksterne 

politikker såsom handelsmæssige, politiske 

og diplomatiske problemer, sanitære kriser, 

overskudsmængder i visse sektorer, 

klimaforandringer og hyppigere ekstreme 

vejrbegivenheder i EU; 

P. der henviser til, at landbrugere i de 

seneste år er blevet ramt af stigende 

prisvolatilitet, hvilket har afspejlet sig i 

prisudsving på de globale markeder og 

usikkerhed som følge af den 

makroøkonomiske udvikling, eksterne 

politikker såsom handelsmæssige, politiske 

og diplomatiske problemer, som f.eks. det 

russiske forbud mod import som følge af 

EU's sanktioner, sanitære kriser, 

overskudsmængder i visse sektorer, 

klimaforandringer og hyppigere ekstreme 

vejrbegivenheder i EU; 

Or. en 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning T 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

T. der henviser til, at det er afgørende 

at sikre lige konkurrencevilkår, rimelige 

priser og en rimelig levestandard for alle 

landbrugere i alle EU's medlemsstater og 

regioner, således at der sikres 

overkommelige priser for borgerne og 

forbrugerne, og at der er 

landbrugsaktiviteter i alle dele af EU, 

herunder i områder med naturbetingede 

begrænsninger; der henviser til, at det er 

vigtigt at fremme forbruget af og adgang til 

fødevarer af høj kvalitet og sunde og 

bæredygtige kostvaner, samtidig med at 

forpligtelserne til social og miljømæssig 

bæredygtighed, klimatiltag, sundhed, dyre- 

og plantesundhed og dyrevelfærd og en 

afbalanceret udvikling af landdistrikterne 

opfyldes; 

T. der henviser til, at det er afgørende 

at sikre lige konkurrencevilkår, rimelige 

priser og en rimelig levestandard for alle 

landbrugere i alle EU's medlemsstater og 

regioner, således at der sikres rimelige 

priser for borgerne og forbrugerne, og at 

der er landbrugsaktiviteter i alle dele af 

EU, herunder i områder med 

naturbetingede begrænsninger; der 

henviser til, at det er vigtigt at fremme 

forbruget af og adgang til fødevarer af høj 

kvalitet og sunde og bæredygtige 

kostvaner, samtidig med at forpligtelserne 

til social og miljømæssig bæredygtighed, 

klimatiltag, sundhed, dyre- og 

plantesundhed og dyrevelfærd og en 

afbalanceret udvikling af landdistrikterne 

opfyldes; 

Or. en 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Aa 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Aa. der henviser til, at den stigende 

globale handel indebærer både muligheder 

og udfordringer, bl.a. vedrørende miljø, 

klimaforandringer, vandbeskyttelse, 

mangel på landbrugsjord og 

jordforringelse, og dermed nødvendiggør 

en tilpasning af reglerne for den 

internationale handel, så der givers 

mulighed for at etablere fælles lige vilkår 

baseret på høje beskyttelsesstandarder samt 

retfærdige og bæredygtige betingelser for 

udvekslingen af varer og tjenesteydelser 

samt nye og effektive handelspolitiske 

beskyttelsesmekanismer i 

overensstemmelse med EU's eksisterende 

sociale, økonomiske, miljømæssige, 

sundhedsmæssige, sundheds-, 

plantesundheds- og dyrevelfærdsmæssige 

normer; 

Aa. der henviser til, at den stigende 

globale handel indebærer en trussel mod 

bl.a. landbrugernes sociale forhold, miljø, 

klimaforandringer, vandbeskyttelse, 

mangel på landbrugsjord og 

jordforringelse, og dermed nødvendiggør 

en tilpasning af reglerne for den 

internationale handel, så der givers 

mulighed for at etablere fælles lige vilkår 

baseret på høje beskyttelsesstandarder samt 

retfærdige og bæredygtige betingelser for 

udvekslingen af varer og tjenesteydelser 

samt nye og effektive handelspolitiske 

beskyttelsesmekanismer i 

overensstemmelse med EU's eksisterende 

sociale, økonomiske, miljømæssige, 

sundhedsmæssige, sundheds-, 

plantesundheds- og dyrevelfærdsmæssige 

normer; 

Or. en 
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Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Ap 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Ap. der henviser til, at forbruget af 

mættet fedt og rødt kød i EU ligger et godt 

stykke over de anbefalede 

ernæringsmæssige værdier, og at 

fødevareindustrien fortsat bidrager 

betragteligt til drivhusgas- og 

kvælstofemissionerne; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Bc 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Bc. der henviser til, at det er afgørende 

at styrke landbrugernes position yderligere 

i fødevareforsyningskæden og sikre fair 

konkurrence på det indre marked, at 

anvende retfærdige og gennemsigtige 

regler, der tager hensyn til de særlige 

forhold inden for landbruget i forholdet 

mellem produktion og andre dele af 

fødevareforsyningskæden, både opstrøms 

og nedstrøms, og at give incitamenter til at 

forebygge risici og kriser effektivt, 

herunder aktive forvaltningsværktøjer, som 

er i stand til at sikre et bedre match mellem 

udbud og efterspørgsel, og som kan 

anvendes på sektorniveau og af offentlige 

myndigheder som påpeget i rapporten fra 

taskforcen vedrørende 

landbrugsmarkederne; der henviser til, at 

der findes aspekter, der ikke er omfattet af 

den fælles landbrugspolitik, og som 

påvirker konkurrenceevnen og de lige 

vilkår for landbrugerne, og at disse også 

bør undersøges til bunds og overvåges; 

Bc. der henviser til, at det er afgørende 

at styrke landbrugernes position yderligere 

i fødevareforsyningskæden og sikre fair 

konkurrence på det indre marked, at 

anvende retfærdige og gennemsigtige 

regler, der tager hensyn til de særlige 

forhold inden for landbruget i forholdet 

mellem produktion og andre dele af 

fødevareforsyningskæden, både opstrøms 

og nedstrøms, og at give incitamenter til at 

forebygge risici og kriser effektivt, 

herunder aktive forvaltningsværktøjer, som 

er i stand til at sikre et bedre match mellem 

udbud og efterspørgsel, og som kan 

anvendes på sektorniveau og af offentlige 

myndigheder som påpeget i rapporten fra 

taskforcen vedrørende 

landbrugsmarkederne; der henviser til, at 

der findes aspekter, der ikke er omfattet af 

den fælles landbrugspolitik, og som 

påvirker konkurrenceevnen og de lige 

vilkår for landbrugerne, såsom obligatorisk 

oprindelsesmærkning, og at disse også bør 

undersøges til bunds og overvåges; 

Or. en 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. bifalder planen om at forenkle og 

modernisere den fælles landbrugspolitik til 

økonomisk fordel for landbrugere og for at 

leve op til borgernes forventninger, men 

understreger, at de overordnede prioriteter 

for reformen skal være de principper, der 

er fastsat i Romtraktaten, det indre 

markeds integritet og en reel fælles politik, 

der er tilstrækkeligt finansieret af EU, og 

som er moderne og resultatorienteret, 

støtter bæredygtigt landbrug og sikrer 

sunde og varierede fødevarer af høj 

kvalitet, beskæftigelse og udvikling i 

landdistrikterne; 

1. bifalder planen om at forenkle og 

modernisere den fælles landbrugspolitik til 

økonomisk fordel for landbrugere og for at 

leve op til borgernes forventninger, men 

understreger, at de overordnede prioriteter 

for reformen skal være de principper, der 

er fastsat i Romtraktaten, et velfungerende 

indre marked og en reel fælles politik, der 

er tilstrækkeligt finansieret af EU, og som 

er moderne og resultatorienteret, støtter 

bæredygtigt landbrug og sikrer sunde og 

varierede fødevarer af høj kvalitet, 

beskæftigelse og udvikling i 

landdistrikterne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. glæder sig over Kommissionens 

forslag om at give mere fleksibilitet til 

medlemsstater, regioner og landbrugere 

inden for rammerne af en højere 

beløbsgrænse for de minimis-reglerne 

inden for landbruget, samtidig med at det 

indre markeds integritet sikres; 

29. glæder sig over Kommissionens 

forslag om at give mere fleksibilitet til 

medlemsstater, regioner og landbrugere 

inden for rammerne af en højere 

beløbsgrænse for de minimis-reglerne 

inden for landbruget, samtidig med at det 

indre markeds korrekte funktion sikres; 

Or. en 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. understreger betydningen af, at der 

afsættes et stærkt budget til søjle II 

(udvikling af landdistrikterne) inden for det 

samlede budget for den fælles 

landbrugspolitik; 

44. understreger betydningen af, at der 

afsættes et passende budget til søjle II 

(udvikling af landdistrikterne) inden for det 

samlede budget for den fælles 

landbrugspolitik; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Ændringsforslag  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. mener, at der er behov for mere 

målrettet støtte til forskelligartede 

landbrugssystemer, især små og 

mellemstore familiebrug og unge 

landmænd, med henblik på at styrke 

regionernes økonomier ved hjælp af en 

landbrugssektor, der er produktiv i 

økonomisk, miljømæssig og social 

henseende; mener, at dette kan opnås 

gennem en obligatorisk højere 

omfordelingsstøttesats til de første hektar 

på en bedrift, som i betragtning af den store 

variation i bedrifternes størrelse i EU skal 

afhænge af den gennemsnitlige 

bedriftsstørrelse i medlemsstaterne; 

understreger, at støtte til større bedrifter 

bør være degressiv og afspejle 
stordriftsfordele, med mulighed for at 

indføre lofter, som fastsættes på EU-plan, 

og fleksible kriterier, som tager hensyn til 

landbrugsbedrifters og -kooperativers evne 

til at tilbyde stabil beskæftigelse, der kan 

holde folk i landdistrikterne; mener, at de 

midler, der tilvejebringes ved at anvende 

lofter og degressiv proportionalitet, bør 

forblive i den medlemsstat eller region, 

som de stammer fra; 

50. mener, at der er behov for mere 

målrettet støtte til forskelligartede 

landbrugssystemer, især små og 

mellemstore familiebrug og unge 

landmænd, med henblik på at styrke 

regionernes økonomier ved hjælp af en 

landbrugssektor, der er produktiv i 

økonomisk, miljømæssig og social 

henseende; mener, at dette kan opnås 

gennem en obligatorisk højere 

omfordelingsstøttesats til de første hektar 

på en bedrift, som i betragtning af den store 

variation i bedrifternes størrelse i EU skal 

afhænge af den gennemsnitlige 

bedriftsstørrelse i medlemsstaterne; 

understreger, at der bør gives degressiv 

støtte til bedrifter, der kontrolleres af 

virksomheder, der ikke driver landbrug 

som deres hovedaktivitet, hvilket afspejler 
stordriftsfordele, med mulighed for at 

indføre lofter, som fastsættes på EU-plan, 

og fleksible kriterier, som tager hensyn til 

landbrugsbedrifters og -kooperativers evne 

til at tilbyde stabil beskæftigelse, der kan 

holde folk i landdistrikterne; mener, at de 

midler, der tilvejebringes ved at anvende 

lofter og degressiv proportionalitet, bør 

forblive i den medlemsstat eller region, 

som de stammer fra; 

Or. en 
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