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28.5.2018 A8-0178/42 

Ændringsforslag  42 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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. opfordrer Kommissionen til at 

foretage de justeringer, der er nødvendige 

i den næste fælles landbrugspolitik for at 

gennemføre Parlamentets opfordring til 

ikke at anvende nogen landbrugsstøtte til 

opdræt af tyre til tyrefægtning;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Ændringsforslag  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  37a. opfordrer Kommissionen til at 

afkoble artikel 39 i TEUF, hvori det 

hedder, at landbrugets produktivitet bør 

forøges kontinuerligt i den næste fælles 

landbrugspolitik, eftersom en forøgelse af 

produktiviteten, som et mål i sig selv, er i 

strid med målet om en bæredygtig fremtid 

for EU's fødevarer og landbrug; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Ændringsforslag  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 95 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  95a. anmoder Kommissionen og 

medlemsstaterne om at vedtage Den 

Europæiske Revisionsrets anbefalinger 

om grønne betalinger, der blev indført 

som en del af 2013-reformen, og om at 

vurdere dem på rettidig vis under den 

næste fælles landbrugspolitik; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Ændringsforslag  45 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 96 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  96a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at slå til lyd for 

bæredygtig, regional foderproduktion ved 

at indføre et forbud mod import af soja, 

fiskemel og palmeolieprodukter, der 

anvendes som foder i intensivt 

husdyrbrug, da EU er ansvarlig for 

skovrydning, vandmangel, tab af 

biodiversitet samt land grabbing og andre 

steder i verden som følge af denne import; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Ændringsforslag  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 100 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  100a. fremhæver, at FN's 

Levnedsmiddel- og 

Landbrugsorganisation anser intensivt 

husdyrbrug for at være ansvarlig for 

næsten en femtedel af de globale 

drivhusgasemissioner, og en drastisk 

reduktion af husdyrantallet er således 

uundgåelig for at kunne bekæmpe 

klimaforandringerne i tilstrækkelig grad; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Ændringsforslag  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 176 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

176. understreger, at Kommissionen 

fortsat bør sikre en streng håndhævelse af 

EU-lovgivningen om dyrevelfærd på alle 

tidspunkter i alle medlemsstater, med 

behørig kontrol og behørige sanktioner; 

opfordrer Kommissionen til at overvåge og 

rapportere om dyresundhed og 

dyrevelfærd, herunder dyretransporter; 

minder om, at produkter, der indføres i EU, 

skal overholde EU's dyrevelfærds- og 

miljøstandarder samt sociale standarder; 

opfordrer til, at der indføres økonomiske 

incitamenter til frivillig indførelse af 

dyrevelfærdsforanstaltninger, der går 

videre end de minimumsstandarder, der er 

fastsat ved lov; 

176. understreger, at Kommissionen 

fortsat bør sikre en streng håndhævelse af 

EU-lovgivningen om dyrevelfærd på alle 

tidspunkter i alle medlemsstater, med 

behørig kontrol og behørige sanktioner, 

begyndende med praksissen med 

rutinemæssig halekupering af smågrise, 

som ikke har været tilladt i EU siden 

1991; opfordrer Kommissionen til at 

overvåge og rapportere om dyresundhed og 

dyrevelfærd, herunder dyretransporter; 

minder om, at produkter, der indføres i EU, 

skal overholde EU's dyrevelfærds- og 

miljøstandarder samt sociale standarder; 

opfordrer til, at der indføres økonomiske 

incitamenter til frivillig indførelse af 

dyrevelfærdsforanstaltninger, der går 

videre end de minimumsstandarder, der er 

fastsat ved lov; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Ændringsforslag  48 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 177 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  177a. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde artsspecifik EU-lovgivning om 

mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 

alle dyr, der opdrættes til 

landbrugsformål; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Ændringsforslag  49 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  36a. opfordrer Kommissionen og Rådet 

til i den fælles landbrugspolitik at have 

centralt fokus på priser ved direkte salg 

fra gården, der dækker 

produktionsomkostninger og lønninger; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Ændringsforslag  50 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  71a. opfordrer til, at fælles ejerskab 

over familielandbrug anerkendes, og at 

direkte betalinger fordeles ligeligt mellem 

hver af personerne i parforholdet; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Ændringsforslag  51 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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. opfordrer til, at der indføres 

instrumenter til regulering af 

produktionen og markederne; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Ændringsforslag  52 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

2018/2037(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 119 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  119a. insisterer på, at det er nødvendigt 

at styrke producenternes stilling i 

fødevareforsyningskæden ved hjælp af en 

bindende lovgivning, som sikrer dem en 

rimelig andel af merværdien, der dækker 

produktionsomkostningerne og 

aflønningen af arbejde; afviser 

anvendelsen af forsikring som et 

instrument til at bekæmpe prisudsving;  

Or. en 

 

 


