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6.3.2013 B7-0080/470 

Ändringsförslag  470 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (1a) I enlighet med artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), bör de mål för 
utvecklingssamarbetet, även de mål som 
har godkänts inom ramen för Förenta 
nationerna och andra internationella 
organisationer, beaktas i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Åtgärder som vidtas enligt denna 
förordning bör inte äventyra 
produktionskapaciteten för livsmedel och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt inte i de 
minst utvecklade länderna, och de bör 
bidra till uppfyllandet av EU:s åtaganden 
om att begränsa klimatförändringarna. 

Or. en 

Motivering 

(Detta är ändringsförslag 1 från utvecklingsutskottets yttrande.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Ändringsförslag  471 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Esther de Lange, Andrea Zanoni  med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 94 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(94) En inre marknad förutsätter ett system 

för handel över unionens yttre gränser. 

Handelssystemet bör innefatta importtullar 

och exportbidrag och bör i princip fungera 

på ett sätt som stabiliserar 

unionsmarknaden. Handelssystemet bör 

bygga på de åtaganden som gjorts inom 

ramen för Uruguayrundans multilaterala 

handelsförhandlingar och bilaterala avtal. 

(94) En inre marknad förutsätter ett system 

för handel över unionens yttre gränser. 

Handelssystemet bör innefatta importtullar 

och bör fortsätta att under en begränsad 
period innefatta exportbidrag och bör i 
princip fungera på ett sätt som stabiliserar 

unionsmarknaden. Handelssystemet bör 

bygga på de åtaganden som gjorts inom 

ramen för Uruguayrundans multilaterala 

handelsförhandlingar och bilaterala avtal, 
och ta hänsyn till unionens 
utvecklingsmål och åtaganden gentemot 
utvecklingsländer liksom till åtagandena i 
WTO:s ministerdeklaration från 2005 om 
att eliminera allt exportstöd fram till 2013. 

Or. en 

Motivering 

(Detta är ändringsförslag 4 från utvecklingsutskottets yttrande. Hänvisning till slutsatserna 
från WTO:s ministermöte i Hongkong 2005.) 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Ändringsförslag  472 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 107 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 

bidrag för export till tredjeländer på 

grundval av skillnaden mellan priserna 

inom unionen och på världsmarknaden, 

inom de gränser som fastställs genom 

åtagandena i WTO, bör säkerställa 

unionens deltagande i den internationella 

handeln med vissa av de produkter som 

omfattas av denna förordning. Exporten 

med bidrag bör begränsas både när det 

gäller värde och kvantitet. 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 

bidrag för export till tredjeländer på 

grundval av skillnaden mellan priserna 

inom unionen och på världsmarknaden, 

inom de gränser som fastställs genom 

åtagandena i WTO, bör säkerställa 

unionens deltagande i den internationella 

handeln med vissa av de produkter som 

omfattas av denna förordning. Exporten 

med bidrag bör begränsas både när det 

gäller värde och kvantitet. Exportbidragen 
bör ha fasats ut senast 2016. 

Or. en 

Motivering 

(Detta är ändringsförslag 6 från utvecklingsutskottets yttrande. Hänvisningar till WTO:s 
ministerdeklaration från 2005 om att eliminera allt exportstöd.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Ändringsförslag  473 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0080/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 136 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  1a. För att kunna garantera en 
konsekvent politik för utveckling bör inga 
exportbidrag ges för export till 
utvecklingsländer om det finns en risk att 
exporten av produkten skulle kunna 
skada lokala producenter. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 160 i denna 
förordning för att definiera villkoren och 
förfarandena för beviljande av 
exportbidrag för export till 
utvecklingsländer. 

Or. en 

Motivering 

(Detta är ändringsförslag 12 från utvecklingsutskottets yttrande.) 

 

 


