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28.5.2018 A8-0178/3 

Ändringsförslag  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Under de senaste åren har 

jordbrukarna drabbats av en allt större 

prisvolatilitet till följd av prisfluktuationer 

på världsmarknaderna och osäkerhet 

orsakad av den makroekonomiska 

utvecklingen, yttre politik såsom 

handelsrelaterade, politiska och 

diplomatiska frågor, sanitära kriser, 

överskott inom vissa sektorer i Europa, 

klimatförändringar och de allt vanligare 

extrema väderförhållandena i EU. 

P. Under de senaste åren har 

jordbrukarna drabbats av en allt större 

prisvolatilitet till följd av prisfluktuationer 

på världsmarknaderna och osäkerhet 

orsakad av den makroekonomiska 

utvecklingen, yttre politik såsom 

handelsrelaterade, politiska och 

diplomatiska frågor, såsom det ryska 

förbudet som följer av EU:s sanktioner, 
sanitära kriser, överskott inom vissa 

sektorer i Europa, klimatförändringar och 

de allt vanligare extrema 

väderförhållandena i EU. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Ändringsförslag  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl T 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

T. Det är viktigt att säkerställa lika 

villkor, rättvisa priser och en skälig 

levnadsstandard för alla jordbrukare i alla 

regioner och alla EU:s medlemsstater, så 

att priserna blir överkomliga för 

allmänheten och konsumenterna och det 

bedrivs jordbruk i alla delar av EU, 

inbegripet i områden med naturliga 

begränsningar. Man måste främja 

konsumtion av och tillgång till livsmedel 

av hög kvalitet och sunda och hållbara 

kostvanor, samtidigt som åtagandena för 

social och miljömässig hållbarhet, 

klimatåtgärder, hälsa, djurhälsa och 

djurskydd samt växtskydd samt en 

balanserad utveckling av 

landsbygdsområden fullgörs. 

T. Det är viktigt att säkerställa lika 

villkor, rättvisa priser och en skälig 

levnadsstandard för alla jordbrukare i alla 

regioner och alla EU:s medlemsstater, så 

att priserna blir rättvisa för allmänheten 

och konsumenterna och det bedrivs 

jordbruk i alla delar av EU, inbegripet i 

områden med naturliga begränsningar. 

Man måste främja konsumtion av och 

tillgång till livsmedel av hög kvalitet och 

sunda och hållbara kostvanor, samtidigt 

som åtagandena för social och miljömässig 

hållbarhet, klimatåtgärder, hälsa, djurhälsa 

och djurskydd samt växtskydd samt en 

balanserad utveckling av 

landsbygdsområden fullgörs. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Ändringsförslag  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Aa 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Aa. Den växande världshandeln innebär 

såväl möjligheter som utmaningar, bland 

annat i samband med miljö, 

klimatförändringar, vattenskydd, brist på 

jordbruksmark och markförstöring, och 

kräver således att reglerna för den 

internationella handeln anpassas så att det 

blir möjligt att inrätta gemensamma 

likvärdiga förutsättningar på grundval av 

höga standarder och rättvisa och hållbara 

villkor för utbytet av varor och tjänster, 

samt förnyade och effektiva 

handelspolitiska skyddsmekanismer, i 

enlighet med EU:s befintliga sociala, 

ekonomiska, sanitära och fytosanitära 

standarder och miljö-, hälso- och 

djurskyddsstandarder. 

Aa. Den växande världshandeln innebär 

hot, bland annat med anknytning till 

jordbrukarnas sociala förhållanden, 
miljö, klimatförändringar, vattenskydd, 

brist på jordbruksmark och markförstöring, 

och kräver således att reglerna för den 

internationella handeln anpassas så att det 

blir möjligt att inrätta gemensamma 

likvärdiga förutsättningar på grundval av 

höga standarder och rättvisa och hållbara 

villkor för utbytet av varor och tjänster, 

samt förnyade och effektiva 

handelspolitiska skyddsmekanismer, i 

enlighet med EU:s befintliga sociala, 

ekonomiska, sanitära och fytosanitära 

standarder och miljö-, hälso- och 

djurskyddsstandarder. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Ändringsförslag  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ap 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Ap. Konsumtionen av mättade fetter 

och rött kött i unionen ligger fortfarande 

långt över de rekommenderade 

näringsvärdena, och livsmedelsindustrin 

fortsätter att i hög grad bidra till 

utsläppen av växthusgaser och kväve. 

utgår 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Ändringsförslag  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Bc 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Bc. Det är viktigt att jordbrukarnas 

ställning i livsmedelskedjan ytterligare 

stärks och att sund konkurrens säkerställs 

på den inre marknaden genom rättvisa och 

transparenta regler som beaktar jordbrukets 

särdrag i förbindelserna mellan produktion 

och andra delar av livsmedelskedjan, både 

uppströms och nedströms, och att 

incitamenten för att förebygga risker och 

kriser tillhandahålls på ett effektivt sätt, 

inbegripet verktyg för aktiv förvaltning 

som i högre grad kan anpassa utbudet till 

efterfrågan och som kan användas på 

sektorsnivå och av myndigheter i enlighet 

med rapporten från arbetsgruppen för 

jordbruksmarknader. Aspekter utanför 

ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken som påverkar 

konkurrenskraften och lika villkor för alla 

jordbrukare måste också beaktas och 

övervakas på lämpligt sätt. 

Bc. Det är viktigt att jordbrukarnas 

ställning i livsmedelskedjan ytterligare 

stärks och att sund konkurrens säkerställs 

på den inre marknaden genom rättvisa och 

transparenta regler som beaktar jordbrukets 

särdrag i förbindelserna mellan produktion 

och andra delar av livsmedelskedjan, både 

uppströms och nedströms, och att 

incitamenten för att förebygga risker och 

kriser tillhandahålls på ett effektivt sätt, 

inbegripet verktyg för aktiv förvaltning 

som i högre grad kan anpassa utbudet till 

efterfrågan och som kan användas på 

sektorsnivå och av myndigheter i enlighet 

med rapporten från arbetsgruppen för 

jordbruksmarknader. Aspekter utanför 

ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken som påverkar 

konkurrenskraften och lika villkor för alla 

jordbrukare, såsom obligatorisk angivelse 

av ursprungsland, måste också beaktas 

och övervakas på lämpligt sätt. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Ändringsförslag  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

avsikten att förenkla och modernisera den 

gemensamma jordbrukspolitiken för att 

gynna jordbrukarna ekonomiskt och 

uppfylla allmänhetens förväntningar, men 

betonar att de överordnade prioriteringarna 

för reform måste vara principerna i 

Romfördraget, den inre marknadens 

integritet och en verkligt gemensam politik 

som får tillräckligt med EU-finansiering 

och är modern och resultatorienterad, och 

som stöder ett hållbart jordbruk och 

säkerställer dels säkra och varierade 

livsmedel av hög kvalitet, dels 

sysselsättning och utveckling i 

landsbygdsområden. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

avsikten att förenkla och modernisera den 

gemensamma jordbrukspolitiken för att 

gynna jordbrukarna ekonomiskt och 

uppfylla allmänhetens förväntningar, men 

betonar att de överordnade prioriteringarna 

för reform måste vara principerna i 

Romfördraget, en välfungerande inre 

marknad och en verkligt gemensam politik 

som får tillräckligt med EU-finansiering 

och är modern och resultatorienterad, och 

som stöder ett hållbart jordbruk och 

säkerställer dels säkra och varierade 

livsmedel av hög kvalitet, dels 

sysselsättning och utveckling i 

landsbygdsområden. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Ändringsförslag  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att ge större 

flexibilitet till medlemsstaterna, regionerna 

och jordbrukarna i och med höjningen av 

det ekonomiska tröskelvärde som gäller vid 

tillämpningen inom jordbrukssektorn av 

reglerna om stöd av mindre betydelse, 

samtidigt som den inre marknadens 

integritet bibehålls. 

29. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att ge större 

flexibilitet till medlemsstaterna, regionerna 

och jordbrukarna i och med höjningen av 

det ekonomiska tröskelvärde som gäller vid 

tillämpningen inom jordbrukssektorn av 

reglerna om stöd av mindre betydelse, 

samtidigt som en välfungerande inre 

marknad bibehålls. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Ändringsförslag  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet understryker 

vikten av en kraftfull budget till den andra 

pelaren (landsbygdsutvecklingspolitik) i 

den totala budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

44. Europaparlamentet understryker 

vikten av en lämplig budget till den andra 

pelaren (landsbygdsutvecklingspolitik) i 

den totala budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Ändringsförslag  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Framtiden för livsmedel och jordbruk 

2018/2037(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att det 

behövs ett mer målinriktat stöd för olika 

jordbrukssystem, framför allt små och 

medelstora familjejordbruk och unga 

jordbrukare, för att stärka regionala 

ekonomier med hjälp av en jordbrukssektor 

som är produktiv i ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt hänseende. 

Parlamentet anser att detta kan uppnås 

genom en obligatorisk omfördelande högre 

stödnivå för ett jordbruksföretags första 

hektar, kopplad till medelstorleken på 

jordbruksföretag i medlemsstaterna, med 

tanke på att storleken på jordbruksföretag 

varierar kraftigt i EU. Parlamentet betonar 

att stöd till större jordbruk bör vara 

gradvis avtagande, med beaktande av 

stordriftsfördelar, med ett obligatoriskt tak 

som ska fastställas på europeisk nivå och 

flexibilitetkriterier för att beakta gårdars 

eller kooperativs kapacitet att skapa 

varaktig sysselsättning som håller kvar 

människor i landsbygdsområden. 

Parlamentet anser att de medel som görs 

tillgängliga genom taket och det gradvisa 

avtagandet bör behållas i den medlemsstat 

eller region som de kommer ifrån. 

50. Europaparlamentet anser att det 

behövs ett mer målinriktat stöd för olika 

jordbrukssystem, framför allt små och 

medelstora familjejordbruk och unga 

jordbrukare, för att stärka regionala 

ekonomier med hjälp av en jordbrukssektor 

som är produktiv i ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt hänseende. 

Parlamentet anser att detta kan uppnås 

genom en obligatorisk omfördelande högre 

stödnivå för ett jordbruksföretags första 

hektar, kopplad till medelstorleken på 

jordbruksföretag i medlemsstaterna, med 

tanke på att storleken på jordbruksföretag 

varierar kraftigt i EU. Parlamentet betonar 

att gradvis avtagande stöd bör ges till 

jordbruk som styrs av företag som inte i 

huvudsak sysslar med 

jordbruksverksamhet, med beaktande av 

stordriftsfördelar, med ett obligatoriskt tak 

som ska fastställas på europeisk nivå och 

flexibilitetkriterier för att beakta gårdars 

eller kooperativs kapacitet att skapa 

varaktig sysselsättning som håller kvar 

människor i landsbygdsområden. 

Parlamentet anser att de medel som görs 

tillgängliga genom taket och det gradvisa 

avtagandet bör behållas i den medlemsstat 

eller region som de kommer ifrån. 

Or. en 
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