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8.3.2018 A8-0048/50 

Amendement  50 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

101. bevestigt dat een gemoderniseerd 

gemeenschappelijk landbouwbeleid van 

fundamenteel belang is voor de 

voedselzekerheid en -autonomie, de 

instandhouding van de bevolking en de 

werkgelegenheid op het platteland, een 

duurzame ontwikkeling, de duurzaamheid 

van het milieu en de land- en bosbouw en 

de productie van gezonde, hoogwaardige 

en betaalbare levensmiddelen voor de 

Europeanen; wijst erop dat de eisen met 

betrekking tot voedsel en gezondheid zijn 

toegenomen, net als de noodzaak om de 

overstap van de Europese landbouw naar 

milieuvriendelijke landbouwmethoden te 

ondersteunen en de klimaatverandering 

aan te pakken; wijst erop dat het nodig is 

de boeren een verzekerd inkomen te 

garanderen en een sterkere koppeling aan 

te brengen tussen het GLB en de levering 

van collectieve goederen; onderstreept dat 

het GLB een van de meest geïntegreerde 

beleidsdomeinen is en dat het 

voornamelijk op EU-niveau wordt 

gefinancierd, dus niet via nationale 

uitgaven; 

101. onderstreept dat er een duurzaam 

gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig 

is en bevestigt dat een gemoderniseerd 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van fundamenteel belang is voor de 

verwezenlijking van de in de Verdragen 

vastgestelde doelstellingen van dat beleid; 

onderstreept dat moet worden 

gewaarborgd dat de uitgaven van het GLB 

voor een doeltreffende verwezenlijking 

van de vastgestelde doelstellingen zorgen; 

benadrukt in dit verband dat er meer 

samenhang nodig is over de 

beleidsterreinen heen, met het oog op een 

duurzamer beheer van natuurlijke 

hulpbronnen en verbeterde instrumenten 

in het kader van het GLB om dit te 

bereiken; wijst erop dat het herstel, de 

modernisering en uitbreiding van 

infrastructuur voor onderzoek en 

ontwikkeling, in combinatie met steun 

voor passende bijscholing, een sleutelrol 

spelen bij het stimuleren van innovatie en 

het bevorderen van de overstap naar 

duurzamere en klimaatvriendelijkere 
landbouwmethoden die voedselzekerheid 

en voedselveiligheid waarborgen; is blij 

met de strategische benadering van de 

Commissie die wordt toegelicht in haar 

mededeling "De toekomst van voeding en 

landbouw", in het kader waarvan de 
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lidstaten meer flexibiliteit wordt geboden 

wat betreft de zoektocht naar passende 

methoden om de koers van de eigen 

landbouwsector te bepalen teneinde de 

gemeenschappelijke milieudoelstellingen 

zo doeltreffend mogelijk te 

verwezenlijken; wijst er voorts op dat het 

nodig is een sterkere koppeling aan te 

brengen tussen het GLB en de levering van 

collectieve goederen die een echte 

meerwaarde opleveren; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Amendement  51 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 102 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

102. benadrukt dat de GLB-begroting in 

het volgende MFK voor de EU-27 ten 

minste op het huidige niveau tegen 

constante prijzen moet worden 

gehandhaafd; benadrukt dat de nieuwe 

uitdagingen waarmee het nieuwe GLB te 

maken krijgt, om een stevige financiële 

toewijzing vragen die berust op een 

analyse van het huidige beleid en de 
toekomstige behoefte; onderstreept dat 

rechtstreekse betalingen een duidelijke 

EU-meerwaarde bieden en de interne 

markt versterken, doordat 

concurrentieverstoringen tussen de 

lidstaten worden voorkomen; verzet zich 

dan ook tegen renationalisering en tegen 

de invoering van nationale 

medefinanciering voor rechtstreekse 

betalingen; benadrukt dat het 

noodzakelijk is de maatregelen te 

verlengen voor de instandhouding van de 

productie in sectoren die van vitaal belang 

zijn voor kwetsbare gebieden, de 

crisisreserve voor de landbouw te 

hervormen, de financiering te verhogen in 

functie van de maatregelen waarmee 

wordt gereageerd op de verschillende 

cyclische crises in gevoelige sectoren, 

nieuwe instrumenten te creëren die de 

prijsvolatiliteit kunnen temperen, en de 

102. benadrukt dat de GLB-begroting in 

het volgende MFK moet worden 

vereenvoudigd en prestatiegericht moet 

zijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op 

een gerichte benadering en wordt gezorgd 

voor tracering en monitoring, zodat de 

zekerheid van de begroting wordt 

gewaarborgd; benadrukt dat voor het 

nieuwe GLB moet worden voorzien in een 

passende financiële toewijzing, waarbij 

steun aan de landbouwsector wordt 

gekoppeld aan het leveren van resultaten 

en collectieve goederen, rekening 

houdend met de kwetsbaarheid van 

sommige gebieden en de noodzaak om de 

productie in sectoren die van vitaal belang 

zijn voor deze gebieden in stand te 

houden; benadrukt dat de 

landbouwproductie in alle delen van de 

EU alsook in gebieden met natuurlijke 

beperkingen moet worden veiliggesteld; 

wijst op de noodzaak de crisisreserve voor 

de landbouw te hervormen en nieuwe 

instrumenten en mechanismen te creëren 

die de prijsvolatiliteit kunnen temperen; 

verzoekt de Commissie te zorgen voor het 

noodzakelijke financiële en juridische 

kader voor de voedselvoorzieningsketen, 

teneinde oneerlijke handelspraktijken te 

bestrijden; 
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financiering te verhogen voor 

programma's met speciaal op een 

afgelegen en insulair karakter afgestemde 

maatregelen (Posei); verzoekt de 

Commissie met klem door te gaan met het 

convergentieproces bij rechtstreekse 

betalingen en te zorgen voor het 

noodzakelijke financiële en juridische 

kader voor de voedselvoorzieningsketen, 

teneinde oneerlijke handelspraktijken te 

bestrijden; wijst erop dat de 

plattelandsgebieden in de EU ernstige 

problemen ondervinden en daarom 

specifieke steun nodig hebben; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Amendement  52 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 103 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

103. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de 

visserijsector, het maritieme milieu en de 

"blauwe economie" en de bijdrage 

daarvan aan de onafhankelijkheid van de 

EU inzake duurzame voedselvoorziening, 

omdat zij de duurzaamheid van de 

Europese aquacultuur en visserij te 

waarborgen en de milieueffecten 

beperken; wijst erop dat het 

gemeenschappelijk visserijbeleid een 

exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt in dit verband dat een specifiek, 

omvangrijk, onafhankelijk en 

toegankelijk visserijfonds nodig blijft om 

dit beleid uit te voeren; verzoekt om het 

Programma van speciaal op een afgelegen 

en insulair karakter afgestemde 

maatregelen in de visserij opnieuw in te 

stellen, aangezien dit een zeer belangrijk 

programma is voor de ultraperifere 

gebieden in de EU; pleit ervoor om de 

omvang van de kredieten voor de 

visserijsector in het huidige MFK op zijn 

minst te handhaven en, indien nieuwe 

behoeften ontstaan, de kredieten voor 

maritieme zaken te verhogen; waarschuwt 

voor de mogelijke negatieve gevolgen van 

een harde brexit voor deze sector; merkt op 

dat andere financieringsinstrumenten 

103. benadrukt het sociaal-economische 

en ecologische belang van de 

visserijsector, het maritieme milieu en de 

"blauwe economie"; wijst erop dat de 

instandhouding van mariene biologische 

hulpbronnen in het kader van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is; 

benadrukt dat het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV) het 

belangrijkste financieringsinstrument is 

ter ondersteuning van het GVB; 

onderstreept dat het EFMZV een 

medefinancieringsmechanisme is en 

benadrukt in dit verband dat een 

specifiek, transparant en toegankelijk 

visserijfonds nodig blijft om de 

doelstellingen van het GVB uit te voeren, 

met name ter bevordering van een 

concurrerende, ecologisch duurzame, 

economisch levensvatbare en sociaal 

verantwoorde visserij- en 

aquacultuursector; waarschuwt voor de 

mogelijke negatieve gevolgen van een 

harde brexit voor deze sector en merkt op 

dat andere financieringsinstrumenten van 

de EU-begroting aanvullende 

financieringsmogelijkheden kunnen bieden 

op het gebied van visserij en maritieme 

zaken; 
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aanvullende financieringsmogelijkheden 

kunnen bieden, boven op de niet terug te 

betalen steun; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Amendement  53 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 109 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

109. is bereid een vereenvoudigde, 

gestroomlijnde structuur te overwegen 

voor de externe financieringsinstrumenten, 

zolang dit leidt tot meer transparantie, 

verantwoordingsplicht, efficiëntie, 

samenhang en flexibiliteit en zolang de 

doelstellingen van het onderliggende beleid 

in acht worden genomen; dringt, gezien 

hun specifieke politieke en financiële 

karakter, aan op handhaving van aparte 

speciale instrumenten voor 

pretoetredingssteun, het 

nabuurschapsbeleid, 

ontwikkelingssamenwerking en 

humanitaire hulp; merkt op dat een 

dergelijke structuur een in de begroting 

opgenomen EOF moet omvatten, dat 

boven op de overeengekomen plafonds 

komt zonder de Vredesfaciliteit voor 

Afrika, en dat de relevante trustfondsen 

en faciliteiten hierin transparanter 

moeten worden opgenomen;  

109. is bereid een vereenvoudigde, 

gestroomlijnde structuur te overwegen 

voor de externe financieringsinstrumenten, 

zolang dit leidt tot meer transparantie, 

verantwoordingsplicht, efficiëntie, 

samenhang en flexibiliteit en zolang de 

doelstellingen van het onderliggende beleid 

in acht worden genomen; benadrukt dat 

deze doelstellingen niet kunnen worden 

bereikt zonder een duidelijke 

governancestructuur die politieke controle 

mogelijk maakt, op een strategie berust, 

inclusief en verantwoordingsplichtig is, en 

die robuuste democratische en 

transparante toetsing door het Europees 

Parlement toelaat; verzoekt de Commissie 

en de EDEO een plan voor de hervorming 

van de instrumenten voor te leggen dat 

een dergelijke governancestructuur 

omvat; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Amendement  54 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 
 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 109 bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

  109 bis. waardeert het engagement 

van de Commissie op het gebied van 

onder meer mensenrechten, democratie, 

steun voor het maatschappelijk 

middenveld en humanitaire hulp, alsook 

de diverse doelstellingen, streefdoelen en 

de specifieke politieke en strategische 

waarde van de huidige instrumenten; 

onderstreept dat een hervorming niet ten 

koste mag gaan van de 

beleidsdoelstellingen van elk instrument; 

toont begrip voor de bezorgdheid die er 

heerst met betrekking tot deze 

instrumenten wegens hun specifieke 

karakter wat doelstellingen en uitvoering 

betreft, en dringt er daarom op aan 

onafhankelijke instrumenten te behouden 

voor pretoetredingssteun, het 

nabuurschapsbeleid, 

ontwikkelingssamenwerking en 

humanitaire hulp, alsook voor democratie 

en mensenrechten, vanwege hun 

specifieke kenmerken en financiering; 

merkt op dat een dergelijke structuur een 

in de begroting opgenomen EOF moet 

omvatten, dat boven op de 

overeengekomen plafonds komt zonder de 

Vredesfaciliteit voor Afrika, en dat de 

relevante trustfondsen en faciliteiten 

hierin transparanter moeten worden 

opgenomen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Amendement  55 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 127 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  127 bis. is van mening dat de 

sectorale wetgeving tot vaststelling van de 

volgende generatie EU-programma's, 

waarover wordt onderhandeld door het 

huidige Parlement, moet worden 

goedgekeurd door het nieuw verkozen 

Parlement als er vóór de Europese 

verkiezingen een akkoord wordt bereikt 

over het volgende MFK; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Amendement  56 

Gérard Deprez 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van 

het MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 127 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  127 ter. is van mening dat het 

nieuw verkozen Parlement bij volstrekte 

meerderheid van stemmen van zijn leden 

en binnen de zes maanden na de 

Europese verkiezingen de Commissie mag 

verzoeken een voorstel in te dienen voor 

een herziening van de sectorale wetgeving 

tot vaststelling van de 

vervolgprogramma's van de EU voor het 

volgende MFK die tijdens de vorige 

zittingsperiode is aangenomen; 

Or. en 

 

 


