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28.5.2018 A8-0178/12 

Ændringsforslag  12 

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 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. opfordrer til, at det eksisterende 

system til beregning af direkte betalinger 

under søjle I, navnlig i medlemsstater, 

hvor værdien af betalingsrettighederne 

fortsat delvis beregnes på grundlag af 

historiske referencer, moderniseres og 

erstattes af en EU-metode til beregning af 

støtten, hvis basiskomponent med visse 

begrænsninger skulle være indkomststøtte 

til landbrugere, og som ville kunne stige i 

takt med bidraget til levering af offentlige 

goder i overensstemmelse med EU's 

målsætninger og mål frem til 2030, for at 

gøre systemet mere enkel og gennemsigtig; 

55. opfordrer til, at det eksisterende 

system til beregning af direkte betalinger 

under søjle I moderniseres og erstattes af 

en EU-metode til beregning af støtten, hvis 

basiskomponent med visse begrænsninger 

skulle være indkomststøtte til landbrugere, 

og som ville kunne stige i takt med 

bidraget til levering af offentlige goder i 

overensstemmelse med EU's målsætninger 

og mål frem til 2030, for at gøre systemet 

mere enkel og gennemsigtig; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Ændringsforslag  13 

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 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. glæder sig over den simple, 

velbegrundede, gennemskuelige og let 

anvendelige generelle 

arealbetalingsordning (SAPS), som er 

blevet anvendt med succes i mange 

medlemsstater; opfordrer derfor til, at den 

generelle arealbetalingsordning 

bibeholdes efter 2020 og foreslår, at den 

anvendes i en medlemsstat eller af enhver 

landbruger i EU; 

56. opfordrer til, at den fælles 

landbrugspolitik  fra 2020 genindfører 

ordningen for koblet støtte, som tager 

mere hensyn til bedrifternes situation; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Ændringsforslag  14 

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 67 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

67. mener, at frivillig koblet støtte - 

under den bestemte forudsætning at lige 

vilkår i det indre marked kan sikres, og 

konkurrenceforvridning, navnlig med 

hensyn til råvarer, undgås, at der sikres 

sammenhæng med WTO-reglerne, samt at 

opfyldelse af miljø- og klimamål ikke 

bringes i fare – bør bibeholdes, men kun 

bør aktiveres efter en forudgående 

vurdering fra Kommissionen; mener, at 

frivillig koblet støtte fungerer som et 

redskab til at imødekomme behovene i 

følsomme sektorer og specifikke mål 

vedrørende miljø, klima eller kvalitet samt 

markedsføring af landbrugsprodukter, til at 

tilskynde til landbrugsmetoder, der 

opfylder høje dyrevelfærds- og 

miljøstandarder, til at afhjælpe specifikke 

problemer, navnlig dem, som skyldes de 

strukturelt betingede konkurrencemæssige 

ulemper for ugunstigt stillede regioner og 

bjergområder, samt dem, der har en mere 

midlertidig karakter, og f.eks. skyldes et 

skift væk fra den gamle ordning; mener 

endvidere, at frivillig koblet støtte også er 

et redskab til at fremme strategisk vigtig 

produktion, eksempelvis proteinafgrøder, i 

fremtiden, eller til at kompensere for 

virkningerne af frihandelsaftaler; mener 

desuden, at betalinger i form af frivillig 

koblet støtte er vigtige for opretholdelsen 

67. mener, at frivillig koblet støtte – 

under  den bestemte forudsætning at lige 

vilkår i det indre marked kan sikres, og 

konkurrenceforvridning, navnlig med 

hensyn til råvarer, undgås, at der sikres 

sammenhæng med WTO-reglerne, samt at 

opfyldelse af miljø- og klimamål ikke 

bringes i fare – bør bibeholdes, men kun 

bør aktiveres efter en forudgående 

anmeldelse herom til Kommissionen; 

mener, at frivillig koblet støtte fungerer 

som et redskab til at imødekomme 

behovene i følsomme sektorer og 

specifikke mål vedrørende miljø, klima 

eller kvalitet samt markedsføring af 

landbrugsprodukter, til at tilskynde til 

landbrugsmetoder, der opfylder høje 

dyrevelfærds- og miljøstandarder, til at 

afhjælpe specifikke problemer, navnlig 

dem, som skyldes de strukturelt betingede 

konkurrencemæssige ulemper for ugunstigt 

stillede regioner og bjergområder, samt 

dem, der har en mere midlertidig karakter, 

og f.eks. skyldes et skift væk fra den gamle 

ordning; mener endvidere, at frivillig 

koblet støtte også er et redskab til at 

fremme strategisk vigtig produktion, 

eksempelvis proteinafgrøder, i fremtiden, 

eller til at kompensere for virkningerne af 

frihandelsaftaler; mener desuden, at 

betalinger i form af frivillig koblet støtte er 
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af en alsidig landbrugsproduktion i EU, 

beskæftigelsen inden for landbruget og 

bæredygtige produktionssystemer; 

vigtige for opretholdelsen af en alsidig 

landbrugsproduktion i EU, beskæftigelsen 

inden for landbruget og bæredygtige 

produktionssystemer; 

Or. en 
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Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 
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Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 78 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  78a. bemærker, at Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL), der hører 

under søjle II, bør fokusere på sine egne 

mål vedrørende den økonomiske 

udvikling af lokalsamfund i 

landdistrikterne; opfordrer til, at ELFUL 

ikke mobiliseres  til integration af 

indvandrere og flygtninge, hvilket ikke er 

en del af dens strukturelle mål; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Ændringsforslag  16 

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 97 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

97. mener, at en minimumsandel af det 

samlede budget i søjle II bør afsættes til 

miljø- og klimavenlige 

landbrugsforanstaltninger, herunder 

økologisk landbrugsdrift, CO2-binding, 

jordens sundhedstilstand, foranstaltninger 

til bæredygtig skovforvaltning, 

planlægning af forvaltningen af 

næringsstoffer med henblik på beskyttelse 

af biodiversiteten samt bestøvning og 

genetisk mangfoldighed hos dyr og planter; 

understreger i denne forbindelse 

betydningen af at bibeholde Natura 2000-

betalinger og sikre, at de er tilstrækkeligt 

høje til at fungere som et virkeligt 

incitament for landbrugere;  

97. mener, at en tilstrækkelig andel af 

det samlede budget i søjle II bør afsættes til 

miljø- og klimavenlige 

landbrugsforanstaltninger, herunder 

økologisk landbrugsdrift, CO2-binding, 

jordens sundhedstilstand, foranstaltninger 

til bæredygtig skovforvaltning, 

planlægning af forvaltningen af 

næringsstoffer med henblik på beskyttelse 

af biodiversiteten samt bestøvning og 

genetisk mangfoldighed hos dyr og planter; 

understreger i denne forbindelse 

betydningen af at bibeholde Natura 2000-

betalinger og sikre, at de er tilstrækkeligt 

høje til at fungere som et virkeligt 

incitament for landbrugere;  

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

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 140 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

140. mener, at selv om handelsaftaler er 

gavnlige for nogle af EU's 

landbrugssektorer og nødvendige for at 

styrke Unionens stilling på det globale 

landbrugsmarked og gavner EU's økonomi 

som helhed, indebærer de også en række 

udfordringer, navnlig for små og 

mellemstore landbrug og følsomme 

sektorer, der skal tages med i betragtning, 

såsom overholdelse af EU's sundheds-, 

plantesundheds- og dyrevelfærdsmæssige, 

miljømæssige og sociale standarder, som 

kræver sammenhæng mellem 

handelspolitikken og visse mål for den 

fælles landbrugspolitik og ikke må føre til, 

at Europas høje standarder svækkes, eller 

at landdistrikterne trues; 

140. mener, at selv om handelsaftaler er 

skadelige for EU's primære 

landbrugssektor og nødvendige for at 

styrke Unionens stilling på det globale 

landbrugsmarked og gavner EU's økonomi 

som helhed, indebærer de også en række 

udfordringer, navnlig for små og 

mellemstore landbrug og følsomme 

sektorer, der skal tages med i betragtning, 

såsom overholdelse af EU's sundheds-, 

plantesundheds- og dyrevelfærdsmæssige, 

miljømæssige og sociale standarder, som 

kræver sammenhæng mellem 

handelspolitikken og visse mål for den 

fælles landbrugspolitik og ikke må føre til, 

at Europas høje standarder svækkes, eller 

at landdistrikterne trues; 

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 

Punkt 142 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

142. understreger, at behovet for 

styrkede beskyttelsesmekanismer også bør 

kaste et nyt lys over drøftelserne omkring 

fremtidige handelsaftaler (Mercosur, New 

Zealand, Australien mv.) og deres 

indvirkning på landbruget i Europa; 

142. understreger, at behovet for 

styrkede beskyttelsesmekanismer også bør 

kaste et nyt lys over drøftelserne omkring 

fremtidige handelsaftaler (Mercosur, New 

Zealand, Australien mv.) og  

handelspræferencer indrømmet til 

tredjelande (Ukraine) og deres indvirkning 

på landbruget i Europa; understreger 

endvidere, at denne handelspolitik udgør 

sundhedsrisiko for medlemsstaterne; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Ændringsforslag  19 

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 142 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  142a. understreger, at den nuværende 

støtte under søjle I og II ikke er 

tilstrækkelig til at opveje de negative 

virkninger af frihandelsaftaler på 

landbrugernes indkomster i 

medlemsstaterne, og opfordrer derfor til 

en direkte udelukkelse af 

landbrugssektorer fra 

aftaleforhandlingerne; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Ændringsforslag  20 

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 145 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

145. mener, at de forskellige reformer 

af den fælles landbrugspolitik, som er 

blevet gennemført siden 1990'erne, i høj 

grad er blevet påvirket af den 

internationale handels og WTO's krav; 

mener, at disse reformer har gjort EU's 

landbrugsprodukter og 

landbrugsfødevaresektor mere 

konkurrencedygtige, men at de også har 

gjort en stor del af landbrugssektoren 

sårbar på grund af verdensmarkedernes 

ustabilitet; finder, at det nu er på tide, 

sådan som Kommissionen opfordrer til i 

sin meddelelse om fremtiden for fødevarer 

og landbrug i Europa, at fokusere mere på 

andre mål i den fælles landbrugspolitik 

f.eks. målet for landbrugernes 

levestandard eller målene for sundhed, 

beskæftigelse, miljø og klima; 

145. understreger, at de forskellige 

WTO-runder ikke er lykkedes i 

forbindelse med landbrug og kun har ført 

til en afvikling af vigtige redskaber under 

den fælles landbrugspolitik; understreger 

endvidere, at de ikke har forhindret 

landbrugsstormagter, som f.eks. USA, i at 

træffe protektionistiske foranstaltninger; 

opfordrer derfor Den Europæiske Union 

til at være mere interesseret i at forsvare 

sine landbrugeres interesser end at 

overholde WTO-aftalerne strengt;  

Or. en 

 

 


