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28.5.2018 A8-0178/3 

Amendement  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit, die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, problemen 

op het gebied van handel, politieke en 

diplomatieke aangelegenheden, 

gezondheidscrises, overproductie in 

bepaalde Europese sectoren, 

klimaatverandering en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

P. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit, die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, problemen 

op het gebied van handel, politieke en 

diplomatieke aangelegenheden, zoals het 

Russische embargo naar aanleiding van 

de EU-sancties, gezondheidscrises, 

overproductie in bepaalde Europese 

sectoren, klimaatverandering en steeds 

vaker voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

Or. en 



 

AM\1154441NL.docx  PE621.625v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.5.2018 A8-0178/4 

Amendement  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een gelijk speelveld, eerlijke 

prijzen en een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor landbouwers in alle 

regio's en de EU-lidstaten en tegelijk 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten te waarborgen en ervoor te 

zorgen dat landbouwactiviteiten mogelijk 

zijn in alle delen van de Unie, ook in 

gebieden met natuurlijke beperkingen; 

overwegende dat het van cruciaal belang is 

de consumptie van en de toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding te 

bevorderen, maar dat het tevens belangrijk 

is de verbintenissen op het gebied van 

sociale en ecologische duurzaamheid, 

klimaatactie, volksgezondheid, dieren- en 

plantengezondheid en ‑ welzijn en een 

evenwichtige ontwikkeling van 

plattelandsgebieden na te komen; 

T. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een gelijk speelveld, eerlijke 

prijzen en een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor landbouwers in alle 

regio's en de EU-lidstaten en tegelijk 

billijke prijzen voor burgers en 

consumenten te waarborgen en ervoor te 

zorgen dat landbouwactiviteiten mogelijk 

zijn in alle delen van de Unie, ook in 

gebieden met natuurlijke beperkingen; 

overwegende dat het van cruciaal belang is 

de consumptie van en de toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding te 

bevorderen, maar dat het tevens belangrijk 

is de verbintenissen op het gebied van 

sociale en ecologische duurzaamheid, 

klimaatactie, volksgezondheid, dieren- en 

plantengezondheid en ‑ welzijn en een 

evenwichtige ontwikkeling van 

plattelandsgebieden na te komen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Amendement  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Aa 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Aa. overwegende dat zich door de 

toenemende mondiale handel nieuwe 

kansen en uitdagingen aandienen, onder 

meer in verband met milieu, 

klimaatverandering, bescherming van 

wateren, gebrek aan landbouwgrond en 

bodemdegradatie, en dat het daardoor 

noodzakelijk wordt de internationale 

handelsregels aan te passen teneinde een 

gemeenschappelijk gelijk speelveld op 

basis van hoge normen en eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de uitwisseling van goederen 

en diensten, alsmede vernieuwde en 

doeltreffende 

handelsbeschermingsmechanismen, in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieu-, 

gezondheids-, sanitaire en fytosanitaire en 

dierenwelzijnsnormen van de EU; 

Aa. overwegende dat de toenemende 

mondiale handel risico's met zich 

meebrengt, onder meer in verband met de 

sociale positie van boeren, milieu, 

klimaatverandering, bescherming van 

wateren, gebrek aan landbouwgrond en 

bodemdegradatie, en dat het daardoor 

noodzakelijk wordt de internationale 

handelsregels aan te passen teneinde een 

gemeenschappelijk gelijk speelveld op 

basis van hoge normen en eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de uitwisseling van goederen 

en diensten, alsmede vernieuwde en 

doeltreffende 

handelsbeschermingsmechanismen, in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieu-, 

gezondheids-, sanitaire en fytosanitaire en 

dierenwelzijnsnormen van de EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Amendement  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Ap 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Ap. overwegende dat de 

geconsumeerde hoeveelheid verzadigde 

vetten en rood vlees nog steeds duidelijk 

boven de aanbevolen voedingsinname ligt 

en dat de voedingsindustrie nog steeds 

aanzienlijk bijdraagt tot broeikasgas- en 

stikstofemissies; 

Schrappen 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Amendement  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Bc 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Bc. overwegende dat het van essentieel 

belang is om de positie van landbouwers in 

de voedselvoorzieningsketen verder te 

versterken en om op de eengemaakte 

markt eerlijke concurrentie te waarborgen 

aan de hand van eerlijke en transparante 

regels die rekening houden met de 

specifieke kenmerken van de landbouw als 

het gaat om de relatie tussen productie en 

andere schakels van de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en om te voorzien in 

stimulansen om risico's en crises 

doeltreffend te voorkomen met 

instrumenten voor een actief aanbodbeheer, 

die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen 

afstemmen en door openbare instanties en 

op het niveau van de sector kunnen worden 

ingezet, zoals blijkt uit het verslag van de 

taskforce landbouwmarkten; overwegende 

dat aspecten die buiten de reikwijdte van 

het GLB vallen en van invloed zijn op het 

concurrentievermogen en het gelijke 

speelveld voor landbouwers eveneens naar 

behoren moeten worden afgewogen en 

geëvalueerd; 

Bc. overwegende dat het van essentieel 

belang is om de positie van landbouwers in 

de voedselvoorzieningsketen verder te 

versterken en om op de interne markt 

eerlijke concurrentie te waarborgen aan de 

hand van eerlijke en transparante regels die 

rekening houden met de specifieke 

kenmerken van de landbouw als het gaat 

om de relatie tussen productie en andere 

schakels van de voedselvoorzieningsketen, 

zowel upstream als downstream, en om te 

voorzien in stimulansen om risico's en 

crises doeltreffend te voorkomen met 

instrumenten voor een actief aanbodbeheer, 

die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen 

afstemmen en door openbare instanties en 

op het niveau van de sector kunnen worden 

ingezet, zoals blijkt uit het verslag van de 

taskforce landbouwmarkten; overwegende 

dat aspecten die buiten de reikwijdte van 

het GLB vallen en van invloed zijn op het 

concurrentievermogen en het gelijke 

speelveld voor landbouwers, zoals de 

verplichte oorsprongsetikettering, 

eveneens naar behoren moeten worden 

afgewogen en geëvalueerd; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Amendement  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. juicht het voornemen toe om het 

GLB ten gunste van landbouwers en om 

aan de verwachtingen van de burgers te 

voldoen, te vereenvoudigen en te 

moderniseren, maar benadrukt dat de 

absolute prioriteit bij een hervorming moet 

liggen bij de in het Verdrag van Rome 

opgenomen beginselen, de integriteit van 

de eengemaakte markt, en een echt 

gemeenschappelijk en door de EU 

adequaat gefinancierd beleid dat modern en 

resultaatgericht is, duurzame landbouw 

ondersteunt en veilige, kwalitatief 

hoogwaardige en diverse 

voedingsmiddelen, banen en groei in 

plattelandsgebieden garandeert; 

1. juicht het voornemen toe om het 

GLB ten gunste van landbouwers en om 

aan de verwachtingen van de burgers te 

voldoen, te vereenvoudigen en te 

moderniseren, maar benadrukt dat de 

absolute prioriteit bij een hervorming moet 

liggen bij de in het Verdrag van Rome 

opgenomen beginselen, de goede werking 

van de interne markt, en een echt 

gemeenschappelijk en door de EU 

adequaat gefinancierd beleid dat modern en 

resultaatgericht is, duurzame landbouw 

ondersteunt en veilige, kwalitatief 

hoogwaardige en diverse 

voedingsmiddelen, banen en groei in 

plattelandsgebieden garandeert; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Amendement  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. juicht het voorstel van de 

Commissie toe om de lidstaten, regio's en 

landbouwers een grotere flexibiliteit toe te 

kennen in het kader van een hogere 

financiële drempel voor de 

de‑ minimisregels op het gebied van 

landbouw, en ook de integriteit van de 

interne markt te behouden; 

29. juicht het voorstel van de 

Commissie toe om de lidstaten, regio's en 

landbouwers een grotere flexibiliteit toe te 

kennen in het kader van een hogere 

financiële drempel voor de 

de‑ minimisregels op het gebied van 

landbouw, en ook de goede werking van de 

interne markt te behouden; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Amendement  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. onderstreept het belang van de 

toewijzing van een robuuste begroting 

voor de tweede pijler (beleid voor 

plattelandsontwikkeling) binnen de 

algehele GLB-begroting; 

44. onderstreept het belang van de 

toewijzing van een passende begroting 

voor de tweede pijler (beleid voor 

plattelandsontwikkeling) binnen de 

algehele GLB-begroting; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Amendement  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. is van mening dat gerichtere steun 

noodzakelijk is voor diverse 

landbouwsystemen, met name kleine en 

middelgrote familiebedrijven en jonge 

landbouwers, zodat de regionale 

economieën kunnen worden versterkt door 

een landbouwsector die resultaten levert in 

economisch, ecologisch en 

maatschappelijk opzicht; is van mening dat 

dit kan worden verwezenlijkt door een 

verplicht herverdelend hoger 

steunpercentage voor de eerste hectaren 

van een bedrijf, dat is gekoppeld aan de 

gemiddelde omvang van een bedrijf in de 

lidstaten, gezien de grote verschillen in 

omvang van de landbouwbedrijven in de 

EU; benadrukt dat steun voor grotere 

bedrijven degressief moet zijn, rekening 

houdend met de schaalvoordelen, waarbij 

een verplicht maximumbedrag wordt 

ingesteld op Europees niveau, evenals 

flexibele criteria om rekening te houden 

met de capaciteit van boerderijen en 

coöperaties om stabiele werkgelegenheid te 

creëren waardoor mensen in 

plattelandsgebieden blijven wonen; is van 

mening dat de middelen die beschikbaar 

komen door plafonnering en degressie, in 

de lidstaat of regio moeten blijven waarvan 

ze afkomstig zijn; 

50. is van mening dat gerichtere steun 

noodzakelijk is voor diverse 

landbouwsystemen, met name kleine en 

middelgrote familiebedrijven en jonge 

landbouwers, zodat de regionale 

economieën kunnen worden versterkt door 

een landbouwsector die resultaten levert in 

economisch, ecologisch en 

maatschappelijk opzicht; is van mening dat 

dit kan worden verwezenlijkt door een 

verplicht herverdelend hoger 

steunpercentage voor de eerste hectaren 

van een bedrijf, dat is gekoppeld aan de 

gemiddelde omvang van een bedrijf in de 

lidstaten, gezien de grote verschillen in 

omvang van de landbouwbedrijven in de 

EU; benadrukt dat degressieve steun moet 

worden verleend aan boerderijen die 

onder beheer staan van bedrijven die 

landbouw niet als hoofdactiviteit hebben, 

rekening houdend met de schaalvoordelen, 

waarbij een verplicht maximumbedrag 

wordt ingesteld op Europees niveau, 

evenals flexibele criteria om rekening te 

houden met de capaciteit van boerderijen 

en coöperaties om stabiele 

werkgelegenheid te creëren waardoor 

mensen in plattelandsgebieden blijven 

wonen; is van mening dat de middelen die 

beschikbaar komen door plafonnering en 

degressie, in de lidstaat of regio moeten 
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blijven waarvan ze afkomstig zijn; 

Or. en 

 

 


