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28.5.2018 A8-0178/12 

Amendement  12 

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 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. dringt aan op modernisering van het 

bestaande systeem voor het berekenen van 

rechtstreekse betalingen in het kader van 

de eerste pijler, met name in lidstaten 

waar de waarde van de rechten nog steeds 

deels wordt gebaseerd op historische 

cijfers, door het te vervangen door een in 

de hele EU geldende methode voor het 

berekenen van betalingen, waarbij een 

basisbedrag bestemd is om het 

inkomenspeil van de landbouwers binnen 

bepaalde grenzen te ondersteunen en dat 

bedrag kan worden aangevuld met 

compensaties voor de bijdragen die zij 

leveren aan de totstandbrenging van 

collectieve goederen in overeenstemming 

met de EU-doelstellingen en streefcijfers 

tot 2030, teneinde het systeem eenvoudiger 

en transparanter te maken; 

55. dringt aan op modernisering van het 

bestaande systeem voor het berekenen van 

rechtstreekse betalingen in het kader van 

de eerste pijler door het te vervangen door 

een in de hele EU geldende methode voor 

het berekenen van betalingen, waarbij een 

basisbedrag bestemd is om het 

inkomenspeil van de landbouwers binnen 

bepaalde grenzen te ondersteunen en dat 

bedrag kan worden aangevuld met 

compensaties voor de bijdragen die zij 

leveren aan de totstandbrenging van 

collectieve goederen in overeenstemming 

met de EU-doelstellingen en streefcijfers 

tot 2030, teneinde het systeem eenvoudiger 

en transparanter te maken; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Amendement  13 

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 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. is ingenomen met de eenvoudige, 

gerechtvaardigde, transparante en 

gemakkelijk uitvoerbare regeling inzake 

een enkele areaalbetaling (REAB) die in 

veel lidstaten met succes wordt toegepast; 

roept er daarom toe op de REAB na 2020 

te handhaven en ervoor te zorgen dat de 

regeling in alle lidstaten en door alle 

landbouwers wordt gebruikt; 

56. dringt erop aan vanaf 2020 het 

stelsel van gekoppelde steun weer in het 

GLB op te nemen, omdat dit stelsel 

doeltreffender rekening houdt met de 

situatie van de landbouwbedrijven; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Amendement  14 

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 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. is van mening dat betalingen in het 

kader van vrijwillige gekoppelde steun 

moeten worden behouden, onder de strikte 

voorwaarden dat een gelijk speelveld op de 

interne markt kan worden gewaarborgd, 

dat verstoring van de concurrentie (in het 

bijzonder met betrekking tot grondstoffen) 

wordt voorkomen, dat samenhang met de 

WTO-regels wordt gegarandeerd, en dat de 

verwezenlijking van milieu- en 

klimaatdoelen niet in gevaar wordt 

gebracht, maar dat deze betalingen alleen 

mogen worden geactiveerd na een 

beoordeling door de Commissie; is van 

mening dat vrijwillige gekoppelde steun 

een instrument is om tegemoet te komen 

aan de behoeften van kwetsbare sectoren 

en specifieke doelstellingen met betrekking 

tot het milieu, het klimaat of de kwaliteit 

en het op de markt brengen van 

landbouwproducten, om 

landbouwpraktijken te stimuleren die 

voldoen aan hoge dierenwelzijns- en 

milieunormen, om in te spelen op 

specifieke problemen, met name die welke 

voortkomen uit het structurele 

concurrentienadeel van achtergestelde en 

berggebieden, maar ook problemen die 

eerder tijdelijk van aard zijn en 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van een 

verschuiving van de oude regeling op basis 

67. is van mening dat betalingen in het 

kader van vrijwillige gekoppelde steun 

moeten worden behouden, onder de strikte 

voorwaarden dat een gelijk speelveld op de 

interne markt kan worden gewaarborgd, 

dat verstoring van de concurrentie (in het 

bijzonder met betrekking tot grondstoffen) 

wordt voorkomen, dat samenhang met de 

WTO-regels wordt gegarandeerd, en dat de 

verwezenlijking van milieu- en 

klimaatdoelen niet in gevaar wordt 

gebracht, maar dat deze betalingen alleen 

mogen worden geactiveerd nadat de 

Commissie hiervan in kennis is gesteld;  is 

van mening dat vrijwillige gekoppelde 

steun een instrument is om tegemoet te 

komen aan de behoeften van kwetsbare 

sectoren en specifieke doelstellingen met 

betrekking tot het milieu, het klimaat of de 

kwaliteit en het op de markt brengen van 

landbouwproducten, om 

landbouwpraktijken te stimuleren die 

voldoen aan hoge dierenwelzijns- en 

milieunormen, om in te spelen op 

specifieke problemen, met name die welke 

voortkomen uit het structurele 

concurrentienadeel van achtergestelde en 

berggebieden, maar ook problemen die 

eerder tijdelijk van aard zijn en 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van een 

verschuiving van de oude regeling op basis 
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van rechten naar een nieuw systeem; is 

verder van mening dat vrijwillige 

gekoppelde steun ook een instrument is om 

strategisch belangrijke productie, zoals 

eiwithoudende gewassen, in de toekomst te 

bevorderen of om te voorzien in 

compensatie voor de effecten van 

vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt 

voorts dat betalingen in het kader van 

vrijwillige gekoppelde steun belangrijk zijn 

om de verscheidenheid aan 

landbouwproducten, de werkgelegenheid 

in de landbouw en duurzame 

productiesystemen in de EU te behouden; 

van rechten naar een nieuw systeem; is 

verder van mening dat vrijwillige 

gekoppelde steun ook een instrument is om 

strategisch belangrijke productie, zoals 

eiwithoudende gewassen, in de toekomst te 

bevorderen of om te voorzien in 

compensatie voor de effecten van 

vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt 

voorts dat betalingen in het kader van 

vrijwillige gekoppelde steun belangrijk zijn 

om de verscheidenheid aan 

landbouwproducten, de werkgelegenheid 

in de landbouw en duurzame 

productiesystemen in de EU te behouden; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Amendement  15 

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 78 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  78 bis. stelt vast dat het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo), dat onder 

de tweede pijler valt, zich moet richten op 

zijn eigen doelstellingen in verband met 

de economische ontwikkeling van de 

plattelandsgemeenschappen; dringt erop 

aan het Elfpo niet in te zetten voor de 

integratie van immigranten en 

vluchtelingen, die geen deel uitmaakt van 

zijn structurele doelstellingen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Amendement  16 

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 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. is van mening dat een 

minimumbedrag van de totale beschikbare 

begroting voor de tweede pijler moet 

worden toegewezen aan agromilieu- en 

klimaatmaatregelen, waaronder biologische 

landbouw, CO2-vastlegging, 

bodemgezondheid, duurzame maatregelen 

voor bosbeheer, nutriëntenbeheerplanning 

voor de bescherming van biodiversiteit, en 

bestuiving en genetische diversiteit bij 

dieren en planten; wijst in dit verband op 

het belang van het behoud van Natura 

2000-betalingen en de waarborging dat zij 

toereikend zijn om een echte stimulans te 

vormen voor landbouwers;  

97. is van mening dat een passend 

bedrag van de totale beschikbare begroting 

voor de tweede pijler moet worden 

toegewezen aan agromilieu- en 

klimaatmaatregelen, waaronder biologische 

landbouw, CO2-vastlegging, 

bodemgezondheid, duurzame maatregelen 

voor bosbeheer, nutriëntenbeheerplanning 

voor de bescherming van biodiversiteit, en 

bestuiving en genetische diversiteit bij 

dieren en planten; wijst in dit verband op 

het belang van het behoud van Natura 

2000-betalingen en de waarborging dat zij 

toereikend zijn om een echte stimulans te 

vormen voor landbouwers;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Amendement  17 

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 140 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

140. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor sommige landbouwsectoren in de 

EU, en nodig zijn om de positie van de EU 

op de mondiale landbouwmarkt te 

versterken en gunstig zijn voor de EU-

economie als geheel, maar dat ze ook een 

aantal uitdagingen met zich meebrengen, 

met name voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven en gevoelige sectoren, 

waarmee rekening moet worden gehouden, 

zoals de eerbiediging van sanitaire, 

fytosanitaire, milieu-, sociale en 

dierenwelzijnsnormen, die vragen om 

samenhang tussen het handelsbeleid en 

bepaalde doelstellingen van het GLB en 

die geen afbreuk mogen doen aan de hoge 

normen van Europa of Europese 

plattelandsgebieden in gevaar mogen 

brengen; 

140. is van mening dat 

handelsovereenkomsten nadelig zijn voor 

de primaire landbouwsector in de EU, en 

nodig zijn om de positie van de EU op de 

mondiale landbouwmarkt te versterken en 

gunstig zijn voor de EU-economie als 

geheel, maar dat ze ook een aantal 

uitdagingen met zich meebrengen, met 

name voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven en gevoelige sectoren, 

waarmee rekening moet worden gehouden, 

zoals de eerbiediging van sanitaire, 

fytosanitaire, milieu-, sociale en 

dierenwelzijnsnormen, die vragen om 

samenhang tussen het handelsbeleid en 

bepaalde doelstellingen van het GLB en 

die geen afbreuk mogen doen aan de hoge 

normen van Europa of Europese 

plattelandsgebieden in gevaar mogen 

brengen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Amendement  18 

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 142 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

142. benadrukt dat de behoefte aan 

sterkere vrijwaringsmechanismen ook 

voorop moet staan bij de discussie over 

toekomstige handelsakkoorden (Mercosur, 

Nieuw-Zeeland, Australië enz.) en hun 

effecten op de landbouw in Europa; 

142. benadrukt dat de behoefte aan 

sterkere vrijwaringsmechanismen ook 

voorop moet staan bij de discussie over 

toekomstige handelsakkoorden (Mercosur, 

Nieuw-Zeeland, Australië enz.), alsmede 

bij de aan derde landen verleende 

handelspreferenties (Oekraïne) en hun 

effecten op de landbouw in Europa; 

onderstreept bovendien dat dit 

handelsbeleid een gezondheidsrisico voor 

de lidstaten inhoudt; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Amendement  19 

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 142 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  142 bis. onderstreept dat de huidige 

steun onder de tweede en derde pijler niet 

volstaat om de nadelige gevolgen van de 

vrijhandelsovereenkomsten voor het 

inkomen van de boeren in de lidstaten te 

compenseren, en dringt derhalve erop aan 

dat de landbouwsectoren volledig buiten 

de onderhandelingen over 

overeenkomsten vallen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Amendement  20 

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 145 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

145. is van oordeel dat de vereisten van 

de internationale handel en de WTO een 

zeer grote invloed hebben gehad op de 

reeks hervormingen van het GLB die zijn 

doorgevoerd sinds de jaren 1990; is van 

mening dat deze hervormingen de 

Europese landbouwproducten en de 

Europese agrovoedingssector 

competitiever hebben gemaakt, maar dat 

zij ook een groot deel van de 

landbouwsector hebben ondermijnd door 

hen bloot te stellen aan de instabiliteit van 

de wereldmarkten; is van mening dat het 

nu tijd is, zoals in de mededeling van de 

Commissie over de toekomst van voeding 

en landbouw in Europa wordt 

voorgesteld, om meer te focussen op 

andere doelstellingen van het GLB, zoals 

de levensstandaard van de landbouwers 

en aangelegenheden betreffende 

gezondheid, werkgelegenheid, milieu en 

klimaat; 

145. onderstreept dat diverse WTO-

rondes ten aanzien van de landbouw niet 

succesvol zijn geweest en slechts hebben 

geleid tot de ontmanteling van belangrijke 

GLB-instrumenten; onderstreept tevens 

dat zij de voornaamste landbouwmachten, 

zoals de VS, niet ervan hebben kunnen 

weerhouden protectionistische 

maatregelen te nemen; dringt derhalve 

erop aan dat de Europese Unie zich meer 

dient bezig te houden met het verdedigen 

van de belangen van haar boeren dan met 

de strikte naleving van WTO-

overeenkomsten;  

Or. en 

 

 


