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28.5.2018 A8-0178/23 

Ændringsforslag  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a 

 

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 kan indebære 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Ændringsforslag  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B c 

 

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 i EU, 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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28.5.2018 A8-0178/25 

Ændringsforslag  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at medlemsstaterne bør have 

en rimelig grad af fleksibilitet inden for en 

stærk fælles ramme af EU-regler, 

grundlæggende normer, 

interventionsværktøjer, kontrol og 

finansielle tildelinger, der er aftalt på EU-

plan af medlovgiveren, for at sikre lige 

konkurrencevilkår for landbrugere og 

navnlig en EU-strategi for støtte under 

søjle I med henblik på at sikre, at 

betingelserne for fair konkurrence 

overholdes; 

7. mener, at medlemsstaterne bør have 

en rimelig grad af fleksibilitet uden 

dermed at undergrave en stærk fælles 

ramme af EU-regler, grundlæggende 

normer, interventionsværktøjer, kontrol og 

finansielle tildelinger, der er aftalt på EU-

plan af medlovgiveren, for at sikre lige 

konkurrencevilkår for landbrugere og 

navnlig en EU-strategi for støtte under 

søjle I med henblik på at sikre, at 

betingelserne for fair konkurrence 

overholdes; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Ændringsforslag  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-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 

kan være 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Ændringsforslag  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 162 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

162. glæder sig over det fremskridt, som 

er opnået med hensyn til at fremme EU's 

landbrugsinteresser i de seneste bilaterale 

handelsforhandlinger, navnlig for så vidt 

angår markedsadgang for EU-

landbrugsfødevareprodukter af høj kvalitet 

og beskyttelse af geografiske betegnelser i 

tredjelande; har tillid til, at denne 

udvikling vil fortsætte og kan forbedres;  

162. opfordrer til, at der gøres større 

fremskridt med hensyn til at fremme EU's 

landbrugsinteresser i de seneste bilaterale 

handelsforhandlinger, navnlig for så vidt 

angår markedsadgang for EU-

landbrugsfødevareprodukter af høj kvalitet 

og beskyttelse af geografiske betegnelser i 

tredjelande; opfordrer til, at denne 

udvikling fortsættes og forbedres; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Ændringsforslag  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-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 

konkurrencenforvridning, 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 

underretning 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; mener desuden, at betalinger i 

form af frivillig koblet støtte er vigtige for 

opretholdelsen af en alsidig 

landbrugsproduktion i EU, beskæftigelsen 
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af en alsidig landbrugsproduktion i EU, 

beskæftigelsen inden for landbruget og 

bæredygtige produktionssystemer; 

inden for landbruget og bæredygtige 

produktionssystemer; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Ændringsforslag  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

for EFDD-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 

 

 


