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Ændringsforslag  1 

José Bové 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. Noterer sig de foreslåede 58,9 mia. 

EUR i forpligtelser (-5,7 % i forhold til 

2016 efter udtagelse af virkningerne af 

omprogrammeringen) og 55,2 mia. EUR i 

betalinger (+0,2 %) under budgetforslaget 

for 2017 til udgiftsområde 2; 

1. noterer sig de foreslåede 58,9 mia. 

EUR i forpligtelser og beklager dybt dette 

fald på 5,7 % i forhold til 2016 (efter 

udligning af virkningerne af 

omprogrammeringen), og noterer sig de 

55,2 mia. EUR i betalinger (+0,2 %) under 

budgetforslaget for 2017 til udgiftsområde 

2; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Miguel Viegas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. beklager, at der som følge af det 

loft over udgiftsområde 2, der er pålagt i 

den flerårige finansielle ramme (FFR) for 

2014-2020, sandsynligvis i praksis vil ske 

en nedskæring i 2017 af udgifterne inden 

for vigtige kategorier af den fælles 

landbrugspolitik, herunder udvikling af 

landdistrikter og direkte betalinger og 

markedsforanstaltninger; 

2. beklager, at der som følge af det 

loft over udgiftsområde 2, der er pålagt i 

den flerårige finansielle ramme (FFR) for 

2014-2020, sandsynligvis vil ske en 

nedskæring af udgifterne inden for vigtige 

kategorier af den fælles landbrugspolitik, 

herunder udvikling af landdistrikter, 

direkte betalinger og 

markedsforanstaltninger, i 2017, til trods 

for den vedvarende krise som følge af 

successive revisioner af den fælles 

landbrugspolitik med henblik på 

liberalisering af markederne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. beklager navnlig de foreslåede 

nedskæringer i udviklingen af 

landdistrikterne i forpligtelser og 

betalinger; afviser derfor reduktionen i 

forpligtelser på 23,1 % og reduktionen i 

betalinger på 4,6 %; understreger at 

finansieringen til udviklingen af 

landdistrikterne under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) har en høj 

værdi, som bliver tillagt økonomien i 

landdistrikter over hele Unionen. 

3. beklager navnlig de foreslåede 

nedskæringer i forpligtelser og betalinger 

inden for udviklingen af landdistrikterne; 

beklager derfor dybt reduktionen i 

forpligtelser på 23,1 % og reduktionen i 

betalinger på 4,6 %; noterer sig, at de 

forhøjede beløb skyldes overførsel af 

forpligtelserne fra 2014 til regnskabsåret 

2015 og 2016; understreger at 

finansieringen til udviklingen af 

landdistrikterne under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) har en høj 

merværdi for økonomien i landdistrikterne 

i hele Unionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Norbert Erdős 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. beklager navnlig de foreslåede 

nedskæringer i udviklingen af 

landdistrikterne i forpligtelser og 

betalinger; afviser derfor reduktionen i 

forpligtelser på 23,1 % og reduktionen i 

betalinger på 4,6 %; understreger at 

finansieringen til udviklingen af 

landdistrikterne under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) har en høj 

værdi, som bliver tillagt økonomien i 

landdistrikter over hele Unionen. 

3. beklager navnlig de foreslåede 

nedskæringer i forpligtelser og betalinger 

inden for udviklingen af landdistrikterne; 

afviser derfor reduktionen i forpligtelser på 

23,1 % og reduktionen i betalinger på 4,6 

%; understreger at finansieringen til 

udviklingen af landdistrikterne under Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne (ELFUL) har en høj 

merværdi for økonomien i landdistrikterne 

i hele Unionen, herunder et reelt 

potentiale til at bevare samt skabe nye 

arbejdspladser; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. beklager navnlig de foreslåede 

nedskæringer i udviklingen af 

landdistrikterne i forpligtelser og 

betalinger; afviser derfor reduktionen i 

forpligtelser på 23,1 % og reduktionen i 

betalinger på 4,6 %; understreger at 

finansieringen til udviklingen af 

landdistrikterne under Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) har en høj 

værdi, som bliver tillagt økonomien i 

landdistrikter over hele Unionen. 

3. beklager navnlig de foreslåede 

nedskæringer i forpligtelser og betalinger 

inden for udviklingen af landdistrikterne; 

afviser derfor reduktionen i forpligtelser på 

23,1 % og reduktionen i betalinger på 4,6 

%; understreger at finansieringen til 

udviklingen af landdistrikterne under Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne (ELFUL) har en høj 

merværdi for økonomien og de offentlige 

tjenester i landdistrikterne i hele Unionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica 

Dăncilă, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. glæder sig over støttepakken til 

landbrugerne, der blev bebudet i juli 

2016, og mener, at det er et skridt hen 

imod bedre produktionsstyring; beklager 

ikke desto mindre, at den andel, der er 

afsat til foranstaltninger på EU-plan, er 

for lille i forhold til det beløb, der er afsat 

til de nationale rammebeløb, når 

produktionsstyringen skal varetages på 

EU-plan for at undgå risikoen for 

renationalisering og opretholde lige 



 

PE587.423v01-00 6/33 AM\1101052DA.doc 

DA 

konkurrencevilkår; mener, at der bør 

planlægges strukturelle foranstaltninger, 

og at de bør indarbejdes i budgetterne for 

de kommende år; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. fremhæver målene om at forbedre 

konkurrenceevnen og bæredygtigheden 

for Unionens landbrug og anmoder om, at 

der stilles ressourcer til rådighed til at 

opfylde disse mål; minder om 

landbrugspolitikkens potentiale med 

hensyn til jobskabelse, teknisk og social 

innovation og bæredygtig udvikling, især i 

landdistrikterne, hvor dette fremmer den 

regionale udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

José Bové 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3a. fordømmer, at forpligtelserne og 

udgifterne forbundet med udvikling af 

landdistrikterne er blevet reduceret år 

efter år; 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

José Bové 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 3b. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til i forbindelse med 

midtvejsrevisionen af den fælles 

landbrugspolitik at overveje at omstøde de 

afgørelser om at overføre bevillinger fra 

anden til første søjle, der blev truffet ved 

begyndelsen af programmeringsperioden, 

med henblik på at styrke udviklingen af 

landdistrikterne; fremhæver de nye 

muligheder for hurtig godkendelse af 

ændrede foranstaltninger til udvikling af 

landdistrikterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Peter Jahr 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. konstaterer med beklagelse, at 

budgetforslaget for 2017 efterlader en 

kraftigt reduceret uudnyttet margin på 0,64 

milliarder under udgiftsområde 2; insisterer 

på, at den afsatte margen til uforudsete 

udgifter på 0,65 milliarder skal blive under 

udgiftsområde 2 uagtet enhver nødsituation 

på andre budgetposter for at kunne 

imødegå den fortsatte krise på 

landbrugsmarkedet og enhver mulig 

fremtidige krise samt hyppige 

prissvingninger; 

4. konstaterer med beklagelse, at 

budgetforslaget for 2017 efterlader en 

kraftigt reduceret uudnyttet margen på 0,64 

milliarder under udgiftsområde 2; insisterer 

på, at den afsatte margen til uforudsete 

udgifter på 0,65 milliarder skal blive under 

udgiftsområde 2, uagtet enhver 

nødsituation på andre budgetposter, for at 

kunne imødegå den fortsatte krise på 

landbrugsmarkederne og enhver mulig 

fremtidig krise samt hyppige 

prissvingninger; fremhæver, at det var en 

udenrigspolitisk beslutning, som førte til 

den russiske embargo, som efterfølgende 

har ramt landbrugerne hårdest og udløst 

krisen; fastholder derfor, at den samlede 
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margen bibeholdes under udgiftsområde 

2; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. konstaterer med beklagelse, at 

budgetforslaget for 2017 efterlader en 

kraftigt reduceret uudnyttet margin på 0,64 

milliarder under udgiftsområde 2; insisterer 

på, at den afsatte margen til uforudsete 

udgifter på 0,65 milliarder skal blive under 

udgiftsområde 2 uagtet enhver nødsituation 

på andre budgetposter for at kunne 

imødegå den fortsatte krise på 

landbrugsmarkedet og enhver mulig 

fremtidige krise samt hyppige 

prissvingninger; 

4. konstaterer med beklagelse, at 

budgetforslaget for 2017 efterlader en 

kraftigt reduceret uudnyttet margen på 0,64 

milliarder under udgiftsområde 2; insisterer 

på, at den afsatte margen til uforudsete 

udgifter på 0,65 milliarder skal blive under 

udgiftsområde 2, uagtet enhver 

nødsituation på andre budgetposter, for at 

kunne imødegå den fortsatte krise på 

landbrugsmarkederne, navnlig i 

medlemsstater såsom Grækenland, 

Italien, Spanien og Portugal, men også 

for at kunne gribe ind over for enhver 

mulig fremtidig krise samt hyppige 

prissvingninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4a. bemærker, at landbruget i 

Unionen i stigende grad har været udsat 

for kriser i løbet af de senere år; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

genoverveje systemet med reserver til 

uforudsete udgifter og til at oprette et nyt 
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instrument, der vil give mulighed for 

hurtig politisk indgriben i tilfælde af en 

krise, uden at dette har indflydelse på de 

årlige direkte betalinger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4b. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til med særligt fokus på 

mejerisektoren rettidigt at overvåge 

landbrugsprodukternes prisvolatilitet, som 

har skadelige virkninger på 

landbrugernes indtægter, og til at reagere 

omgående og effektivt, når der er behov 

herfor, således at landbrugerne får 

mulighed for at bekæmpe denne 

prisvolatilitet direkte; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 4c. understreger, at det er af 

afgørende betydning, at midler, der er 

øremærket til forskning inden for 

landbrugsfødevaresektoren, navnlig fra 

Horisont 2020-budgettet, forbliver fuldt 

ud tilgængelige til dette formål for at 

stimulere innovation inden for 

landbrugssektoren; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Marijana Petir 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne, særligt for mælk 

og mælkeprodukter, i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder; er bekymret for, 

at yderligere markedsinterventioner vil 

blive nødvendige; mener, at der i 

forbindelse med alle foranstaltninger og 

interventioner bør tages større hensyn til 

forskellige medlemsstaters særlige 

karakteristika og behov, og at de bør sigte 

mod at hjælpe de små og mellemstore 

mælkeproducenter på familiebrug, der 

blev hårdest ramt af afskaffelsen af 

mælkekvoterne i 2015; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Miguel Viegas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne, særligt for mælk 

og mælkeprodukter, i forhold til 2016; 



 

AM\1101052DA.doc 11/33 PE587.423v01-00 

 DA 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder; er bekymret for, 

at yderligere markedsinterventioner vil 

blive nødvendige; opfordrer til, at der 

foretages en revision af den fælles 

landbrugspolitik og oprettes et nyt 

instrument, der vil sikre produktionen, 

med henblik på at normalisere priserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne, særligt for mælk 

og mælkeprodukter, i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder, og navnlig dem, 

der sigter mod at beskytte visse 

mejeriprodukters traditionelle karakter, 

f.eks. græsk feta og græsk yoghurt; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

José Bové 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne, særligt for mælk 

og mælkeprodukter, i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet, navnlig EU-midler til 

obligatorisk udbudsstyring med henblik 

på at nedbringe mælkemængden, når 

mælkepriserne er kritisk lave; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder; er bekymret for, 

at yderligere markedsinterventioner vil 

blive nødvendige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

5. beklager, at de foreslåede 

foranstaltninger ikke har nået målene 

fuldt ud; beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne, særligt for mælk 

og mælkeprodukter, i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder; er bekymret for, 

at yderligere markedsinterventioner vil 

blive nødvendige; 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Hannu Takkula, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Urmas Paet, Nils 

Torvalds, Paavo Väyrynen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne, særligt for mælk 

og mælkeprodukter, i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører både 

afsætningsvanskeligheder og 

konsekvenserne af den russiske embargo; 

er bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen; 

anmoder Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder; er bekymret for, 

at yderligere markedsinterventioner vil 

blive nødvendige; 
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nødvendige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Norbert Erdős 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. beklager de foreslåede 

nedskæringer i budgettet til interventioner 

på landbrugsmarkederne særligt på mælk 

og mælkeprodukter i forhold til 2016; 

vurderer at, der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; beder Kommissionen 

om at forlænge hasteforanstaltninger, der 

vedrører afsætningsvanskeligheder; er 

bekymret for, at yderligere 

markedsinterventioner vil blive 

nødvendige; 

5. afviser de foreslåede nedskæringer 

i budgettet til interventioner på 

landbrugsmarkederne, særligt for mælk og 

mælkeprodukter, i forhold til 2016; 

vurderer, at der er brug for en fortsat 

økonomisk indsats for at bekæmpe krisen 

på mælkemarkedet; anmoder 

Kommissionen om at forlænge 

hasteforanstaltninger, der vedrører 

afsætningsvanskeligheder; er bekymret for, 

at yderligere markedsinterventioner vil 

blive nødvendige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. anmoder om, at bevillingerne til 

bekæmpelse af kriser vedrørende plante- 

og dyresundhed (for nuværende 20 mio. 

EUR) forhøjes meget kraftigt, da de ikke 

er tilstrækkelige til at håndtere, at 

sygdomme såsom xylella fastidiosa og 

fugleinfluenza skulle dukke op igen, i 

betragtning af fremkomsten af smitsom 

nodulær dermatitis – en ny smitsom 

sygdom, der rammer kvægbesætninger, og 
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som allerede findes i Grækenland og 

Bulgarien og truer en række andre lande; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. fastholder, at medlemsstaterne 

omgående skal gennemføre et 

støtteprogram med det formål at mindske 

mælkeproduktion; mener, at 

medlemsstaterne bør koordinere deres 

foranstaltninger for at mindske 

konkurrencen mellem mælkeproducenter 

fra forskellige medlemsstater; mener, at 

den bedste måde at opnå en effektiv 

styring af produktionen vil være på EU-

plan, hvorved der vil kunne sikres lige 

konkurrencevilkår; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. bemærker følgevirkningerne af 

afskaffelsen af mælkekvoterne og mener, 

at der er behov for forberedende 

foranstaltninger for at undgå skævheder 

på markedet efter afskaffelsen af 

sukkerkvoterne i september 2017; 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

6. glæder sig over den fortsatte støtte 

til skolemælksordningen på 75 mio. EUR i 

budgetforslaget for 2017; beklager 

nedskæringerne på 20 mio. EUR til 

skolefrugt- og grønsagsordningen; gentager 

begge programmers afgørende betydning 

for landbrugerne og medlemsstaterne og 

understreger deres vigtighed i betragtning 

af den aktuelle krise og niveauet af 

fejlernæring blandt børn i Unionen; 

opfordrer Kommissionen til at reducere 

bureaukratiet i begge ordninger; 

6. glæder sig over den fortsatte støtte 

til skolemælksordningen på 75 mio. EUR i 

budgetforslaget for 2017; beklager 

nedskæringerne på 20 mio. EUR til 

skolefrugt- og grønsagsordningen; gentager 

begge ordningers afgørende betydning for 

landbrugerne og medlemsstaterne og 

understreger deres vigtighed i betragtning 

af den aktuelle krise og niveauet af 

fejlernæring blandt børn i Unionen; 

gentager, at ordningen for gratis uddeling 

af frugt og grøntsager, der er blevet 

trukket tilbage fra markedet, er yderst 

vigtig for store familier, og opfordrer 

Kommissionen til at reducere bureaukratiet 

i begge ordninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

6. glæder sig over den fortsatte støtte 

til skolemælksordningen på 75 mio. EUR 

i budgetforslaget for 2017; beklager 

nedskæringerne på 20 mio. EUR til 

skolefrugt- og grønsagsordningen; gentager 

begge programmers afgørende betydning 

for landbrugerne og medlemsstaterne og 

understreger deres vigtighed i betragtning 

af den aktuelle krise og niveauet af 

fejlernæring blandt børn i Unionen; 

6. beklager nedskæringerne på 20 

mio. EUR til skolefrugt- og 

grønsagsordningen; gentager, at 

skolefrugt- og grøntsagsordningen har en 

afgørende betydning for landbrugerne og 

medlemsstaterne, og understreger dens 

vigtighed i betragtning af den aktuelle krise 

og niveauet af fejlernæring blandt børn i 

Unionen; opfordrer Kommissionen til at 

reducere bureaukratiet forbundet med 
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opfordrer Kommissionen til at reducere 

bureaukratiet i begge ordninger; 

denne ordning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Norbert Erdős 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

6. glæder sig over den fortsatte støtte 

til skolemælksordningen på 75 mio. EUR i 

budgetforslaget for 2017; beklager 

nedskæringerne på 20 mio. EUR til 

skolefrugt- og grønsagsordningen; gentager 

begge programmers afgørende betydning 

for landbrugerne og medlemsstaterne og 

understreger deres vigtighed i betragtning 

af den aktuelle krise og niveauet af 

fejlernæring blandt børn i Unionen; 

opfordrer Kommissionen til at reducere 

bureaukratiet i begge ordninger; 

6. glæder sig over den fortsatte støtte 

til skolemælksordningen på 75 mio. EUR i 

budgetforslaget for 2017; afviser 

nedskæringerne på 20 mio. EUR til 

skolefrugt- og grønsagsordningen; gentager 

begge ordningers afgørende betydning for 

landbrugerne og medlemsstaterne og 

understreger deres vigtighed i betragtning 

af den aktuelle krise og niveauet af 

fejlernæring blandt børn i Unionen; 

opfordrer Kommissionen til at reducere 

bureaukratiet i begge ordninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Miguel Viegas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. påpeger behovet for at styrke 

skoleordningen i betragtning af 

overudbuddet, behovet for at fremme 

sunde kostvaner hos børn og behovet for 

at fremme forbruget; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 6a. påpeger behovet for at afsætte en 

budgetpost til at fremme forbruget af 

økologiske og lokale produkter inden for 

alle områder, herunder på skoler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Bas Belder 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 7a. understreger, at 

personalenedskæringen på 5 % over fem 

år, som Kommissionen er indstillet på, bør 

føre til øget effektivitet, uden at personalet 

reduceres i uforholdsmæssig høj grad 

inden for politikområdet landbrug og 

udvikling af landdistrikter, hvor Unionen 

fører en omfattende politik, som skal 

tackle et stigende antal samfundsmæssige 

udfordringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 7a. opfordrer til bedre synergier 
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mellem den fælles landbrugspolitik og 

andre EU-politikker, navnlig med hensyn 

til energi, vandforsyning, 

arealanvendelse, biodiversitet og 

økosystemer, udvikling af fjerntliggende 

øer og bjergegne og en omstrukturering 

af den primære produktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 7b. opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

træffe foranstaltninger som reaktion på 

de betydelige prisudsving for 

landbrugsprodukter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 7 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 7c. opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at medlemsstaterne, navnlig 

Grækenland, rettidigt udbetaler den fulde 

støtte og de fulde tilskud til landbrugere 

og husdyravlere, som disse har ret til 

inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik, idet der tages særlig 

højde for udligningsgodtgørelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

beklager de massive nedskæringer i støtte 

til producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

beklager de massive nedskæringer i støtte 

til producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; opfordrer til, 

at disse foranstaltninger forbliver i kraft, 

så længe den russiske embargo 

opretholdes, og til, at de udvides til at 

omfatte alle berørte afgrøde- og 

husdyrsektorer; gør opmærksom på, at 

mælkesektoren kræver særlig 

opmærksomhed, fordi den russiske 

embargo øger usikkerheden for 

producenterne ved at forværre det 

prisfald, der har fulgt efter 

kvoteordningens afskaffelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Miguel Viegas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

beklager de massive nedskæringer i støtte 

til producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde, 

men bemærker samtidig, at det ikke er 

tilstrækkeligt til at støtte disse 

organisationers behov og krav; beklager 

de massive nedskæringer i støtte til 
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og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; 

producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; beklager, at 

de midler, der skulle anvendes til at 

afhjælpe virkningerne af den russiske 

embargo, er blevet fjernet fra budgettet 

for den fælles landbrugspolitik, i 

betragtning af at situationen opstod som 

følge af en udenrigspolitisk foranstaltning 

på EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

beklager de massive nedskæringer i støtte 

til producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

beklager de massive nedskæringer i støtte 

til producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; opfordrer 

Kommissionen til at afsætte flere midler 

til at kompensere for tabene som følge af 

den russiske embargo, så længe EU 

opretholder sine sanktioner over for 

Rusland på grund af krisen i Ukraine; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Norbert Erdős 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 8 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

beklager de massive nedskæringer i støtte 

til producentsammenslutninger til foreløbig 

anerkendelse; glæder sig over forlængelsen 

af ekstraordinære foranstaltninger til frugt- 

og grønsagssektoren specielt i lyset af 

krisen og den russiske embargo, som 

rammer producenterne hårdt; 

8. glæder sig over forhøjelsen i 

producentorganisationernes driftsfonde; 

modsætter sig de massive nedskæringer i 

støtte til producentsammenslutninger til 

foreløbig anerkendelse; glæder sig over 

forlængelsen af ekstraordinære 

foranstaltninger til frugt- og 

grønsagssektoren specielt i lyset af krisen 

og den russiske embargo, som rammer 

producenterne hårdt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 8a. understreger, at udviklingen af nye 

markeder er vigtig for at bevare det 

europæiske landbrugs konkurrenceevne 

og styrke dets modstandsdygtighed over 

for markedskriser som i tilfældet med den 

russiske embargo; opfordrer til, at der 

ydes økonomisk støtte til 

markedsudvikling, bl.a. gennem 

anvendelse af midlerne fra 

tillægsafgiften; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Bas Belder 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 8a. glæder sig over de bevillinger, der 

er afsat til forskning og innovation 

vedrørende landbruget inden for 

rammerne af Horisont 2020, for at sikre 

tilstrækkelige forsyninger af sikre 

fødevarer af høj kvalitet og andre 

biobaserede produkter; fremhæver 

behovet for at prioritere projekter, der 

involverer primærproducenter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 8a. opfordrer til, at der afsættes en 

tilstrækkelig budgetpost til 

landbrugsorganisationer på EU-plan for 

at styrke landbrugernes rolle i deres 

dialog og forhandlinger med EU-

institutionerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 9 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at midler, der 

tildeles reserven for kriser i 

landbrugssektoren i 2017-budgettet, og 

som efterfølgende ikke anvendes, forbliver 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at midler, der 

tildeles reserven til kriser i 

landbrugssektoren i 2017-budgettet, og 

som efterfølgende ikke anvendes, forbliver 
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under udgiftsområde 2 til det efterfølgende 

budgetår og anvendes til direkte betalinger 

til landbrugerne som fastsat i forordning 

(EU)nr.1306/2013; 

under udgiftsområde 2 til det efterfølgende 

budgetår og anvendes til direkte betalinger 

til landbrugerne som fastsat i forordning 

(EU) nr.1306/2013; fremhæver behovet 

for at yde finansiel og teknisk støtte til 

genomlægning til de landbrugere, der er 

hårdest ramt af den aktuelle krise; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 9 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at midler, der 

tildeles reserven for kriser i 

landbrugssektoren i 2017-budgettet, og 

som efterfølgende ikke anvendes, forbliver 

under udgiftsområde 2 til det efterfølgende 

budgetår og anvendes til direkte betalinger 

til landbrugerne som fastsat i forordning 

(EU)nr.1306/2013; 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at midler, der 

tildeles reserven til kriser i 

landbrugssektoren i 2017-budgettet, og 

som efterfølgende ikke anvendes, forbliver 

under udgiftsområde 2 til det efterfølgende 

budgetår og anvendes til udvikling af 

landdistrikter, foranstaltninger til 

forbedring af dyrevelfærden og 

foranstaltninger til beskyttelse af miljøet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 9a. glæder sig over tendensen til, at 

prioriteringerne inden for rammerne af 

den fælles landbrugspolitik ændres med 

færre udgifter inden for direkte betalinger 

og markedsforanstaltninger; opfordrer i 

denne forbindelse til en ændring i 
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tildelingen af midler under den fælles 

landbrugspolitik, med færre direkte 

betalinger og markedsforanstaltninger og 

flere forbedringer i landbrugssektoren 

inden for socioøkonomisk og miljømæssig 

bæredygtighed, dyrevelfærd og 

biodiversitet; opfordrer til, at der indføres 

målbare milepæle for disse forbedringer 

med regelmæssig overvågning fra 

Kommissionens side og rapportering til 

Parlamentet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

10. insisterer på nødvendigheden af at 

stille midler til rådighed for at kompensere 

for de økonomiske tab, som landbrugerne 

lider som følge af markedskriser eller 

andre årsager; gentager nødvendigheden af 

at anvende de tilgængelige margener under 

udgiftsområde 2 til dette formål; 

10. insisterer på nødvendigheden af at 

stille midler til rådighed for at kompensere 

for de økonomiske tab, som landbrugerne 

lider under som følge af markedskriser 

eller af andre årsager, navnlig landbrugere 

fra medlemsstater såsom Grækenland, 

Italien, Spanien og Portugal; gentager 

nødvendigheden af at anvende de 

tilgængelige margener under 

udgiftsområde 2 til dette formål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

José Bové 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

10. insisterer på nødvendigheden af at 

stille midler til rådighed for at kompensere 

10. insisterer på nødvendigheden af at 

stille midler til rådighed for at kompensere 



 

PE587.423v01-00 26/33 AM\1101052DA.doc 

DA 

for de økonomiske tab, som landbrugerne 

lider som følge af markedskriser eller 

andre årsager; gentager nødvendigheden af 

at anvende de tilgængelige margener under 

udgiftsområde 2 til dette formål; 

for de økonomiske tab, som landbrugerne 

lider under som følge af markedskriser 

eller af andre årsager; gentager 

nødvendigheden af at anvende de 

tilgængelige margener under 

udgiftsområde 2 til dette formål, navnlig til 

en fond til udbudsstyring; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10a. fastholder, at det er nødvendigt at 

afsætte midler til at kompensere for de 

økonomiske tab, som landbrugerne lider 

under som følge af markedskriser og 

sundhedsmæssige eller 

plantesundhedsmæssige kriser såsom 

xylella fastidiosa, og gentager, at det er 

nødvendigt at anvende de disponible 

margener under udgiftsområde 2 til dette 

formål; fastholder, at kompensation for 

udryddelse også bør omfatte genoprettelse 

af landbrugsøkosystemer, herunder af 

jorden, og etablering af en robust 

biologisk mangfoldighed, navnlig sikring 

af genetisk mangfoldighed af 

plantemateriale, hvilket ideelt set 

indbefatter tolerance eller resistens over 

for sygdomme; mener faktisk, at et af 

formålene med eventuel støtte bør være at 

sikre afbalancerede og biologisk 

mangfoldige landbrugsøkosystemer og 

landskaber, der er mindre udsatte for 

fremtidige angreb; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at 

bekæmpe svækkelsen af disse markeder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  48 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10a. opfordrer til, at der oprettes eller 

genoprettes, hvor det er relevant, en 

budgetpost, som sætter de offentlige 

tjenester i stand til at støtte landbruget og 

bedrifterne for så vidt angår dyre- og 

plantesundhed ved hjælp af tilskud, 

licenser mm. samt juridisk og teknisk 

bistand; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Peter Jahr 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10a. er ikke enig i Kommissionens 

beslutning om at afsætte flere midler til 

frivillig koblet støtte, eftersom dette fører 

til markedsforvridning mellem 

medlemsstaterne på visse 

landbrugsmarkeder; er heller ikke enig i, 

at støtten til unge landbrugere bør 

beskæres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Daniel Buda 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10a. understreger, at det er nødvendigt 

at yde finansiel og teknisk støtte til 

genomlægning til de landbrugere, der er 

hårdest ramt af den aktuelle 

landbrugskrise; fastholder, at 

medlemsstaterne skal gennemføre 

sådanne foranstaltninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10a. anmoder Kommissionen om at 

oprette markedsobservatorier for kød og 

andre produkter, der er berørt af 

prisvolatilitet, med henblik på at opstille 

en prognose og undgå overproduktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Miguel Viegas 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10a. understreger, at det er nødvendigt 

at styrke budgettet på poster til 

bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme, 

som bliver stadig mere udbredte fra år til 

år; 

Or. en 
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Ændringsforslag  53 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10b. opfordrer til, at der øremærkes 

yderligere finansiering til sektoren for 

olivendyrkning og olivenolie for at 

udligne de tab, som landbrugerne har lidt 

som følge af xylella fastidiosa-udbruddet, 

optrappe de forebyggende 

foranstaltninger i Unionen, bekæmpe 

spredningen af denne ødelæggende 

sygdom samt for at omstrukturere 

sektoren og konsolidere den 

videnskabelige forskning i patogenet og 

dets bærere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10b. understreger, at det er nødvendigt 

at afsætte midler til at gennemføre en 

produktionsmodel baseret på agroøkologi 

og prioritering af lokale markeder og 

markeder i nærområdet og derved styrke 

EU's indre marked som en central faktor 

med hensyn til at overvinde den aktuelle 

krise og bidrage til at bekæmpe 

klimaændringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 10 c (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 10c. bemærker, at der generelt er behov 

for investeringer for at gøre vores 

landbrugsøkosystemer modstandsdygtige 

over for klimaændringer og indførelse og 

spredning af invasive arter, navnlig ved 

hjælp af biologisk mangfoldige opdyrkede 

landskaber og levende, sund jord, hvor 

der findes rovdyr og nyttige arter, der 

giver mulighed for naturlig regulering af 

skadedyrspopulationer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

José Bové 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 11 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

11. glæder sig over den mindre stigning 

i de midler, der bevilges til støtte for biavl, 

eftersom Parlamentet hele tiden har anset 

biavl for at være en prioritet for fremtidens 

landbrug og for bevarelsen af 

biodiversiteten; 

11. glæder sig over den mindre stigning 

i de midler, der bevilges til støtte for biavl, 

eftersom Parlamentet hele tiden har anset 

biavl for at være en prioritet for fremtidens 

landbrug og for bevarelsen af 

biodiversiteten i betragtning af de 

indirekte og utilsigtede bivirkninger af 

anvendelsen af pesticider, det mindre 

udbytte af fødevarer fra afgrøder og vilde 

blomster samt klimaændringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Norbert Erdős 
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Udkast til udtalelse 

Punkt 11 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

11. glæder sig over den mindre stigning 

i de midler, der bevilges til støtte for biavl, 

eftersom Parlamentet hele tiden har anset 

biavl for at være en prioritet for fremtidens 

landbrug og for bevarelsen af 

biodiversiteten; 

11. glæder sig over den mindre stigning 

i de midler, der bevilges til støtte for biavl, 

og anmoder om, at der afsættes flere 

midler hertil, eftersom Parlamentet hele 

tiden har anset biavl for at være en prioritet 

for fremtidens landbrug og for bevarelsen 

af biodiversiteten; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 11 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

11. glæder sig over den mindre stigning 

i de midler, der bevilges til støtte for biavl, 

eftersom Parlamentet hele tiden har anset 

biavl for at være en prioritet for fremtidens 

landbrug og for bevarelsen af 

biodiversiteten; 

11. glæder sig over den mindre stigning 

i de midler, der bevilges til støtte for biavl, 

eftersom Parlamentet har anset biavl for at 

være en prioritet for fremtidens landbrug 

og for bevarelsen af biodiversiteten; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Peter Jahr 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 11a. opfordrer Kommissionen til at 

holde øje med landbrugsprodukternes 

betydelige prisvolatilitet, som har negative 

følger for landbrugernes indtægter, og til 

at gribe hurtigt og effektivt ind, når det er 
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nødvendigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 11a. foreslår, at Kommissionen 

undersøger muligheden for at erstatte 

visse former for finansiel støtte til 

udviklingslandene med fødevarer, der er 

berørt af overproduktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Peter Jahr 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 11 b (nyt) 

 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 11b. slår til lyd for, at målene om at 

forbedre europæisk landsbrugs 

konkurrenceevne og bæredygtighed 

bibeholdes, og anmoder om, at der stilles 

ressourcer til rådighed til at opfylde disse 

mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Peter Jahr 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 11 c (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 11c. protesterer mod Kommissionens 

beslutning om at forelægge sit 

budgetforslag for 2017 over en måned for 

sent på grund af folkeafstemningen i Det 

Forenede Kongerige, idet dette forstyrrer 

budgetproceduren betydeligt; 

Or. en 

 


