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Ændringsforslag  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 10 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til det europæiske 

borgerinitiativ "Indfør et forbud mod 

glyphosat og beskyt mennesker og miljø 

mod giftige pesticider", 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Ændringsforslag  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

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 efterspørgslen 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, og at disse også 

bør undersøges til bunds og overvåges; 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Bq 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Bq. der henviser til, at der er behov for 

at udarbejde en specifik foranstaltning 

inden for udviklingen af landdistrikterne — 

centreret omkring EU's otte principper for 

integreret bekæmpelse af skadegørere 

(IPM) — med henblik på at tilskynde til en 

mindsket anvendelse af pesticider og 

fremme indførelsen af ikke-kemiske 

alternativer; 

Bq. der henviser til, at der er behov for 

at udarbejde en specifik foranstaltning 

inden for udviklingen af landdistrikterne — 

centreret omkring EU's otte principper for 

integreret bekæmpelse af skadegørere 

(IPM) — med henblik på at tilskynde til en 

drastisk reduktion af anvendelsen af 

pesticider og fremme indførelsen af ikke-

kemiske alternativer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. understreger, at reformen af den 

fælles landbrugspolitik bør bidrage til 

opførelsen af et nyt europæisk 

fødevaresystem i overensstemmelse med 

den forandrende karakter af 2030-

dagsordenen for bæredygtig udvikling og 

Parisaftalen; mener, at et paradigmeskift 

fra en såkaldt "grøn revolution" til en 

"agroøkologisk strategi" er påkrævet til 

dette formål i tråd med konklusionerne 

fra International Assessment of 

Agricultural Knowledge, Science and 

Technology for Development (IAASTD) 

og henstillingerne fra FN's særlige 

rapportør om retten til fødevarer 

(A/HRC/34/48), som indebærer 

anerkendelse af landbrugets 

multifunktionalitet og et hurtigt skifte fra 

monokulturafgrøder baseret på intensiv 

brug af kemiske midler hen imod et 

diversificeret og bæredygtigt landbrug, 

som er baseret på agro-økologiske 

landbrugsmetoder, der styrker de lokale 

fødevaresystemer og små landbrug og 

støtter traditionelle organisationsformer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. understreger, at der for at sikre 

lige vilkår er brug for en fælles EU-

referenceramme, der sikrer borgernes ret 

til et sundt miljø og sunde og nærende 

fødevarer; mener, at denne 

referenceramme bør fastsættes på en 

sådan måde, at den overholder relevant 

lovgivning og internationale forpligtelser 

og endvidere sikrer, at miljøet og 

samfundet ikke lider overlast; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. fastholder, at tilgangen til 

betalinger skal være resultatorienteret; 

foreslår derfor, at følgende indikatorer 

medtages: 

– bevarelse og skabelse af beskæftigelse i 

sektoren 

– fastholdelse af små og mellemstore 

landbrugsvirksomheder 

– jordbundenes sundhed og biodiversitet, 

arts- og taxarigdom 

– muldlagsbeskyttelse og -dannelse og 

jordlag mod erosion 

– begrænset tab af næringsstoffer og 

bedre vandkvalitet 

– biodiversitet, herunder rigdom og 

mangfoldighed af fuglearter, vilde 

bestøvere og insekter 

– begrænsning af afhængigheden af at 

bruge pesticider og større udbredelse af 

integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM)1;  

______________ 

I overensstemmelse med direktivet om 

bæredygtig anvendelse af pesticider 

(2009/128/EF) og artikel 67 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 
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Ændringsforslag  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. forkaster nedskæringen på 25 % i 

budgettet for udvikling af landdistrikterne 

som omtalt i det nye FFR-forslag for 

2021-2027 af 2. maj 2018; insisterer på, at 

eventuelle budgetnedskæringer inden for 

landbrug og udvikling af landdistrikter 

ikke må føre til en sænkning af 

ambitionsniveauet sammenlignet med den 

nuværende fælles landbrugspolitik; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 

gavnlige, især for de største aktører i visse 

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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Ændringsforslag  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 143 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

143. understreger, at det, selv om det er 

vigtigt fortsat at arbejde for større 

markedsadgang for europæiske 

landbrugsprodukter, er nødvendigt med 

passende foranstaltninger til beskyttelse af 

det europæiske landbrug, som tager højde 

for sektorspecifikke bekymringer, herunder 

beskyttelsesmekanismer, potentiel 

udelukkelse af de mest følsomme sektorer 

fra forhandlingerne og anvendelse af 

princippet om gensidighed i 

produktionsforholdene, således at der 

sikres lige konkurrencevilkår for 

landbrugere i EU og for deres udenlandske 

konkurrenter; fastholder, at den europæiske 

produktion ikke må undergraves af import 

af dårligere kvalitet eller lavere standard; 

143. understreger, at det, selv om det er 

vigtigt fortsat at arbejde for større 

markedsadgang for europæiske 

landbrugsprodukter, er nødvendigt med 

passende foranstaltninger til beskyttelse af 

det europæiske landbrug, som tager højde 

for sektorspecifikke bekymringer, herunder 

beskyttelsesmekanismer for at undgå 

negative socioøkonomiske konsekvenser 

for små og mellemstore landbrug i EU og 

i tredjelande, potentiel udelukkelse af de 

mest følsomme sektorer fra 

forhandlingerne og anvendelse af 

princippet om gensidighed i 

produktionsforholdene, således at der 

sikres lige konkurrencevilkår for 

landbrugere i EU og for deres udenlandske 

konkurrenter; fastholder, at den europæiske 

produktion ikke må undergraves af import 

af dårligere kvalitet eller lavere standard; 

Or. en 
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Ændringsforslag  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 146 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  146a. mener endvidere, at varer 

produceret i forbindelse med skovrydning, 

jord- eller ressourcegrabbing og 

menneskerettighedskrænkelser ikke bør 

gives adgang til EU's marked; 

Or. en 



 

AM\1154522DA.docx  PE621.625v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

28.5.2018 A8-0178/40 

Ændringsforslag  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 168 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

168. anerkender, at det er relevant at 

inddrage institutioner og eksperter med 

ansvar for de sundheds‑  og 

miljøpolitikker, der påvirker biodiversitet, 

klimaændringer, luft-, jord- og 

vandforurening, i beslutningsprocessen for 

den fælles landbrugspolitik; 

168. anerkender, at alle relevante 

institutioner og eksperter med ansvar for de 

sundheds- og miljøpolitikker, der påvirker 

biodiversitet, klimaændringer, luft-, jord- 

og vandforurening, bør inddrages i 

beslutningsprocessen for den fælles 

landbrugspolitik, navnlig i 

medlemsstaternes strategiske 

planlægning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

for Verts/ALE-Gruppen 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 171 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

171. minder om, at sult og 

underernæring i udviklingslandene i høj 

grad skyldes manglende købekraft og/eller 

den manglende evne blandt de fattige i 

landdistrikterne til at være selvforsynende; 

opfordrer derfor indtrængende EU til aktivt 

at hjælpe udviklingslandene med at 

overvinde hindringer (f.eks. dårlig 

infrastruktur og logistik) for deres egen 

landbrugsproduktion; 

171. minder om, at sult og 

underernæring i udviklingslandene i høj 

grad skyldes manglende købekraft og/eller 

den manglende evne blandt de fattige i 

landdistrikterne til at være selvforsynende; 

opfordrer derfor indtrængende EU til aktivt 

at hjælpe udviklingslandene med at 

overvinde hindringer (f.eks. dårlig 

infrastruktur og logistik) for deres egen 

landbrugsproduktion, herunder ved at 

standse den dumpingpraksis, der er 

forbundet med en aggressiv 

eksportdagsorden; 

Or. en 

 

 


