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28.5.2018 A8-0178/12 

Ändringsförslag  12 

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 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet begär att det 

nuvarande systemet för beräkning av 

direktstöd enligt den första pelaren, särskilt 

i medlemsstater där stödrättigheterna 

fortfarande beräknas delvis på grundval 

av historiska referensvärden, ska 

moderniseras och ersättas av en EU-metod 

för beräkning av direktstöd, där den 

grundläggande komponenten är 

inkomststöd till jordbrukare inom vissa 

gränser som skulle kunna öka i takt med 

deras bidrag till tillhandahållandet av 

kollektiva nyttigheter i enlighet med EU:s 

mål fram till 2030, i syfte att göra systemet 

enklare och mer transparent. 

55. Europaparlamentet begär att det 

nuvarande systemet för beräkning av 

direktstöd enligt den första pelaren ska 

moderniseras och ersättas av en EU-metod 

för beräkning av direktstöd, där den 

grundläggande komponenten är 

inkomststöd till jordbrukare inom vissa 

gränser som skulle kunna öka i takt med 

deras bidrag till tillhandahållandet av 

kollektiva nyttigheter i enlighet med EU:s 

mål fram till 2030, i syfte att göra systemet 

enklare och mer transparent. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Ändringsförslag  13 

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 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet välkomnar det 

enkla, välmotiverade, transparenta och 

lätt genomförbara systemet för enhetlig 

arealersättning som med framgång har 

tillämpats i flera medlemsstater, och begär 

därför att systemet ska fortsätta att 

tillämpas efter 2020 samt föreslår att det 

ska få användas i alla medlemsstater och 

av alla jordbrukare i EU. 

56. Europaparlamentet begär att 

systemet med kopplat stöd ska återinföras 

i den gemensamma jordbrukspolitiken 

från och med 2020, eftersom detta system 

mer ändamålsenligt beaktar situationen 

för jordbruksföretagen. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Ändringsförslag  14 

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 67 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd (VCS) bör bibehållas 

på det strikta villkoret att likvärdiga 

konkurrensvillkor kan garanteras på den 

inre marknaden, att snedvridning av 

konkurrensen, särskilt avseende råvaror, 

kan undvikas, att överensstämmelse med 

WTO:s regler tillförsäkras och att 

uppnåendet av miljö- och klimatmål inte 

äventyras, men att stödet endast bör 

aktiveras efter en bedömning av 

kommissionen. Parlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd fungerar som ett 

verktyg för att hantera känsliga sektorers 

behov och specifika mål som avser miljö, 

klimat eller kvalitet och saluföring av 

jordbruksprodukter, för att uppmuntra till 

jordbruksmetoder som uppfyller höga 

djurskydds- och miljöstandarder samt för 

att motverka specifika svårigheter, särskilt 

sådana som orsakas av strukturella 

konkurrensnackdelar i mindre gynnade 

områden och bergsområden, samt sådana 

som är mer tillfälliga och som uppstår till 

exempel vid en övergång från det gamla 

stödsystemet. Parlamentet anser dessutom 

att frivilligt kopplat stöd är ett verktyg för 

att främja strategiskt viktig produktion, 

såsom proteingrödor, i framtiden, eller för 

att kompensera för effekterna av 

frihandelsavtal. Parlamentet betonar 

67. Europaparlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd (VCS) bör bibehållas 

på det strikta villkoret att likvärdiga 

konkurrensvillkor kan garanteras på den 

inre marknaden, att snedvridning av 

konkurrensen, särskilt avseende råvaror, 

kan undvikas, att överensstämmelse med 

WTO:s regler tillförsäkras och att 

uppnåendet av miljö- och klimatmål inte 

äventyras, men att stödet endast bör 

aktiveras efter att detta anmälts till 

kommissionen. Parlamentet anser att 

frivilligt kopplat stöd fungerar som ett 

verktyg för att hantera känsliga sektorers 

behov och specifika mål som avser miljö, 

klimat eller kvalitet och saluföring av 

jordbruksprodukter, för att uppmuntra till 

jordbruksmetoder som uppfyller höga 

djurskydds- och miljöstandarder samt för 

att motverka specifika svårigheter, särskilt 

sådana som orsakas av strukturella 

konkurrensnackdelar i mindre gynnade 

områden och bergsområden, samt sådana 

som är mer tillfälliga och som uppstår till 

exempel vid en övergång från det gamla 

stödsystemet. Parlamentet anser dessutom 

att frivilligt kopplat stöd är ett verktyg för 

att främja strategiskt viktig produktion, 

såsom proteingrödor, i framtiden, eller för 

att kompensera för effekterna av 

frihandelsavtal. Parlamentet betonar 
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dessutom att frivilligt kopplat stöd är av 

stor betydelse för bevarandet av 

mångfalden i EU:s jordbruksproduktion, 

sysselsättning inom jordbruket och hållbara 

produktionssystem. 

dessutom att frivilligt kopplat stöd är av 

stor betydelse för bevarandet av 

mångfalden i EU:s jordbruksproduktion, 

sysselsättning inom jordbruket och hållbara 

produktionssystem. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Ändringsförslag  15 

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 78a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  78a. Europaparlamentet konstaterar att 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu), som 

omfattas av andra pelaren, bör fokuseras 

på sina egna mål med anknytning till 

ekonomisk utveckling av 

landsbygdsområden. Parlamentet begär 

att Ejflu inte ska användas för integrering 

av invandrare och flyktingar, vilket inte 

ingår i dess strukturella mål. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Ändringsförslag  16 

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 97 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet anser att ett 

minimibelopp av den totala tillgängliga 

budgeten i den andra pelaren bör anslås till 

åtgärder för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk, inklusive ekologiskt jordbruk, 

koldioxidbindning, markkvalitet, åtgärder 

för hållbar skogsförvaltning, planering av 

näringsämneshantering för skydd av 

biologisk mångfald, pollinering och 

genetisk mångfald bland djur och växter. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att Natura 2000-stödet måste bibehållas 

och vara tillräckligt stort för att fungera 

som ett verkligt incitament för 

jordbrukarna.  

97. Europaparlamentet anser att ett 

lämpligt belopp av den totala tillgängliga 

budgeten i den andra pelaren bör anslås till 

åtgärder för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk, inklusive ekologiskt jordbruk, 

koldioxidbindning, markkvalitet, åtgärder 

för hållbar skogsförvaltning, planering av 

näringsämneshantering för skydd av 

biologisk mångfald, pollinering och 

genetisk mångfald bland djur och växter. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang 

att Natura 2000-stödet måste bibehållas 

och vara tillräckligt stort för att fungera 

som ett verkligt incitament för 

jordbrukarna.  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Ändringsförslag  17 

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 140 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

140. Europaparlamentet anser att 

handelsavtal är gynnsamma för vissa av 

EU:s jordbrukssektorer, och att de är 

nödvändiga för att stärka EU:s ställning på 

den globala jordbruksmarknaden samt 

gynnar EU:s ekonomi som helhet, men att 

de också för med sig ett antal utmaningar, 

särskilt för små och medelstora 

jordbruksföretag och känsliga sektorer, 

som måste beaktas, såsom respekten för 

EU:s sanitära, fytosanitära och sociala 

standarder och djurskydds- och 

miljöstandarder, vilket innebär att 

handelspolitiken och vissa av den 

gemensamma jordbrukspolitikens mål 

måste vara samstämda och inte får leda till 

att Europas höga standarder försvagas eller 

att dess landsbygdsområden äventyras. 

140. Europaparlamentet anser att 

handelsavtal är till skada för EU:s 

primärsektor jordbruket, och att de är 

nödvändiga för att stärka EU:s ställning på 

den globala jordbruksmarknaden samt 

gynnar EU:s ekonomi som helhet, men att 

de också för med sig ett antal utmaningar, 

särskilt för små och medelstora 

jordbruksföretag och känsliga sektorer, 

som måste beaktas, såsom respekten för 

EU:s sanitära, fytosanitära och sociala 

standarder och djurskydds- och 

miljöstandarder, vilket innebär att 

handelspolitiken och vissa av den 

gemensamma jordbrukspolitikens mål 

måste vara samstämda och inte får leda till 

att Europas höga standarder försvagas eller 

att dess landsbygdsområden äventyras. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Ändringsförslag  18 

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 142 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

142. Europaparlamentet understryker att 

behovet av förstärkta skyddsmekanismer 

också bör vara en ledstjärna för de debatter 

kring framtida handelsavtal (Mercosur, 

Nya Zeeland, Australien osv.) och deras 

påverkan på jordbruket i Europa. 

142. Europaparlamentet understryker att 

behovet av förstärkta skyddsmekanismer 

också bör vara en ledstjärna för de debatter 

som förs kring framtida handelsavtal 

(Mercosur, Nya Zeeland, Australien osv.), 

liksom också när handelsförmåner 

beviljas tredjeländer (Ukraina) och deras 

påverkan på jordbruket i Europa. 

Parlamentet betonar dessutom att denna 

handelspolitik innebär ett hot mot hälsan 

i medlemsstaterna. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Ändringsförslag  19 

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 142a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  142a. Europaparlamentet betonar att det 

inte räcker med det nuvarande stödet 

enligt första och andra pelaren för att 

uppväga den skada frihandelsavtalen gör 

på jordbrukarnas inkomster i 

medlemsstaterna, och begär därför att 

jordbrukssektorerna rätt och slätt ska 

uteslutas från förhandlingarna om 

sådana avtal. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Ändringsförslag  20 

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 145 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

145. Europaparlamentet anser att de 

olika reformer av den gemensamma 

jordbrukspolitiken som har genomförts 

sedan 1990-talet i hög grad har influerats 

av kraven från den internationella 

handeln och WTO. Dessa reformer har 

gjort EU:s jordbruksprodukter och den 

europeiska jordbruksbaserade 

livsmedelssektorn konkurrenskraftigare, 

men de har också gjort det svårare för 

stora delar av jordbrukssektorn genom att 

utsätta dem för de instabila 

världsmarknaderna. Det är nu dags att 

följa förslaget i kommissionens 

meddelande om framtiden för livsmedel 

och jordbruk i Europa och fokusera mer 

på andra mål för den gemensamma 

jordbrukspolitiken, såsom målen för 

jordbrukarnas levnadsstandard och för 

hälsa, sysselsättning, miljö och klimat. 

145. Europaparlamentet betonar att 

jordbruket inte blivit någon framgång vid 

de olika förhandlingsomgångarna inom 

WTO, vilka endast lett till att viktiga 

styrmedel inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken avvecklats. Parlamentet 

betonar också att förhandlingarna inte 

hindrat stormakter inom jordbruket, 

såsom Förenta staterna, att vidta 

protektionistiska åtgärder. Parlamentet 

yrkar därför på att Europeiska unionen 

ska bli mera mån om att försvara sina 

jordbrukares intressen, i stället för att till 

punkt och pricka följa WTO-avtalen.  

Or. en 

 

 


