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Amendement  1122 

Maria Noichl, Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- 

en inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  1123 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech, Alberto Cirio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor de ontwikkeling en toepassing van 

dit soort risicobeheer en 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang en verenigbaarheid met de 
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bestaande nationale regelingen te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  1124 

Bronis Ropė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, zowel door middel van 

genivelleerde financiële instrumenten als 

door te zorgen voor een effectieve, en 

ecologisch en economisch duurzame 

regulering van de markt en van 

landbouwactiviteiten, opdat deze zich 

staande kunnen houden in een context van 

prijs- en inkomensvolatiliteit als gevolg 

van klimaat-, gezondheids- en 

marktrisico's, door bijkomende stimulansen 

te creëren voor een flexibel risicobeheer en 

flexibele stabiliseringsinstrumenten en 

door ruime toegang te waarborgen; 

Or. lt 

Amendement  1125 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 
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klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door actieve beheerinstrumenten voor de 

aanbodzijde te creëren die het aanbod in 

overeenstemming brengen met de vraag in 

de EU, ten bate van alle landbouwers in 

de betrokken sectoren, waarbij 

stimulansen of investeringen gericht op 

een verdere toename van de productie in 

sectoren die kampen met overaanbod 

moeten worden vermeden, alsook door 

programma's voor de aanpassing aan de 

klimaatverandering op te zetten; 

Or. en 

 

Amendement  1126 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden tijdens een 

landbouwcrisis, in een context van gestaag 

kelderende landbouwprijzen, prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's en 

vrijhandelsovereenkomsten; 

Or. fr 

 

Amendement  1127 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door toekomstige 

vrijhandelsovereenkomsten kritisch te 

beoordelen en te onderkennen dat de 

landbouw vaak de meeste negatieve 

effecten van vrijhandelsovereenkomsten 

ondervindt; 

Or. en 

 

Amendement  1128 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten, zoals 

verschillende soorten risicoverzekeringen 

voor de landbouwproductie, 

inkomensstabiliseringsinstrumenten, 

mechanismen voor individuele 

voorzieningen en onderlinge fondsen, en 

door ruime toegang te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  1129 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is om 

marktomstandigheden te creëren die de 

ontwikkeling stimuleren van particuliere 

risicobeheerregelingen voor landbouwers, 

opdat deze zich op efficiëntere wijze 

staande kunnen houden in een context van 

prijs- en inkomensvolatiliteit als gevolg 

van klimaat-, gezondheids- en 

marktrisico's, door bijkomende stimulansen 

te creëren voor een flexibel risicobeheer en 

flexibele stabiliseringsinstrumenten en 

door ruime toegang te waarborgen, 

waartoe de rol van het GLB geheel moet 

worden herzien; 

Or. en 

 

Amendement  1130 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten teneinde de 

verschillen tussen de productiekosten en 

de marktprijs te compenseren, en door 

ruime toegang te waarborgen; 

Or. en 
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Amendement  1131 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, weer-, gezondheids- en 

marktrisico's en onverwachte hoge 

rekeningen, door bijkomende stimulansen 

te creëren voor een flexibel risicobeheer en 

flexibele stabiliseringsinstrumenten die 

goed toegankelijk zijn voor alle 

landbouwers; 

Or. en 

 

Amendement  1132 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door anticyclische middelen te gebruiken 

en bijkomende stimulansen te creëren voor 

een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 
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Or. fr 

 

Amendement  1133 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

inclusief politieke crises (zoals het 

Russische embargo), door bijkomende 

stimulansen te creëren voor een flexibel 

risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  1134 

Matt Carthy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's en 

de negatieve effecten van 

handelsovereenkomsten, door bijkomende 

stimulansen te creëren voor een flexibel 

risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 
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toegang te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  1135 

Czesław Adam Siekierski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, en 

van de gevolgen van externe factoren, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

Or. pl 

 

Amendement  1136 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere, snellere en 

eerlijkere wijze ondersteunt, opdat deze 

zich staande kunnen houden in een context 

van prijs- en inkomensvolatiliteit als 

gevolg van klimaat-, gezondheids- en 

marktrisico's, door bijkomende stimulansen 

te creëren voor een flexibel risicobeheer en 

flexibele stabiliseringsinstrumenten en 
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toegang te waarborgen; door ruime toegang te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  1137 

Albert Deß 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt dat het van belang is dat 

het volgende GLB landbouwers op 

efficiëntere wijze ondersteunt, opdat deze 

zich staande kunnen houden in een context 

van prijs- en inkomensvolatiliteit als 

gevolg van klimaat-, gezondheids- en 

marktrisico's, door bijkomende stimulansen 

te creëren voor een flexibel risicobeheer en 

flexibele stabiliseringsinstrumenten en 

door ruime toegang te waarborgen; 

benadrukt dat de financiering moet 

worden ingericht op vrijwillige basis; 

Or. de 

 

Amendement  1138 

Jørn Dohrmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten als vrijwillige 
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toegang te waarborgen; maatregelen onder de tweede pijler; 

Or. en 

 

Amendement  1139 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten; 

Or. en 

 

Amendement  1140 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door binnen de bestaande mogelijkheden 

bijkomende stimulansen te creëren voor de 

toepassing van flexibel risicobeheer en 
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toegang te waarborgen; flexibele stabiliseringsinstrumenten en 

door ruime toegang te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  1141 

Jean Arthuis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten zoals de 

oprichting van een Europees 

landbouwverzekeringsfonds dat wordt 

gemobiliseerd zodra een crisis optreedt en 

tot doel heeft het productievolume te 

verminderen en de prijzen van de in 

Europa geproduceerde grondstoffen te 

verhogen of te stabiliseren, waarbij er op 

zij gewezen dat dit instrument vruchten 

heeft afgeworpen tijdens de zuivelcrisis en 

nu op een algemene en 

geïnstitutionaliseerde wijze moet worden 

toegepast om, wanneer nodig, een zo 

groot mogelijk aantal landbouwers 

hiervan te laten profiteren; 

Or. fr 

 

Amendement  1142 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer, door ruime 

toegang te waarborgen en door 

maatregelen te ontwikkelen die 

landbouwers ontmoedigen om de 

productie sneller te laten groeien dan het 

gemiddelde niveau in Europa; suggereert 

dat wie dat niveau overschrijdt, moet 

betalen of minder crisissteun ontvangt; 

staat afkeurend tegenover het gebruik van 

verzekeringen om de volatiliteit van de 

markten tegen te gaan; 

Or. es 

 

Amendement  1143 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, gezondheids- en marktrisico's, 

door bijkomende stimulansen te creëren 

voor een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

21. benadrukt met klem dat het van 

cruciaal belang is dat het volgende GLB 

landbouwers op efficiëntere wijze 

ondersteunt, opdat deze zich staande 

kunnen houden in een context van prijs- en 

inkomensvolatiliteit als gevolg van 

klimaat-, sanitaire en marktrisico's, door 

bijkomende stimulansen te creëren voor 

een flexibel risicobeheer en flexibele 

stabiliseringsinstrumenten en door ruime 

toegang te waarborgen; 

Or. en 
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Amendement  1144 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Nicola 

Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. herinnert de Commissie eraan dat 

risicobeheerstrategieën die alleen 

gebaseerd zijn op verzekeringsstelsels en 

inkomensstabiliseringsinstrumenten niet 

voldoende doeltreffend zijn wanneer de 

prijsvolatiliteit sterk fluctueert ten 

opzichte van het niveau van de 

productiekosten, wat het geval is op de 

landbouwmarkten; 

Or. en 

 

Amendement  1145 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. gelooft in risicospreiding en de 

ontwikkeling van andere instrumenten 

zoals verzekeringsregelingen en 

termijnmarkten; benadrukt dat de 

crisismechanismen ingrijpend moeten 

worden hervormd en vereenvoudigd om 

onderscheid te kunnen maken naar de 

verschillende soorten crises: 

 – seizoensgebonden crises, zoals 

voor vers fruit en groenten aan het eind 

van het seizoen, 

 – marktcrises, zoals de extreme 

prijsschommelingen voor melk uit het 

verleden, 
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 – crises als gevolg van rampen, zoals 

natuurrampen, 

 – politieke crises, zoals het 

Russische embargo, die vragen om 

verschillende instrumenten die zijn 

afgestemd op de specifieke 

omstandigheden; 

Or. en 

 

Amendement  1146 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is van mening dat de definitie van 

"crisis" en de maatregelen van de 

Commissie aan de ultraperifere regio's 

moeten worden aangepast, gezien de 

omvang van de markt, de afhankelijkheid 

van een beperkt aantal economische 

activiteiten en de beperktere 

mogelijkheden voor diversificatie; 

Or. en 

 

Amendement  1147 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verzoekt de Commissie een 

herregulering van de productie en het 

beter afstemmen van vraag en aanbod 

aan te moedigen door gebruik te maken 

van openbare en particuliere 

beheersmaatregelen en -instrumenten 

teneinde tekorten en overschotten te 

voorkomen, de landbouwprijzen op een 
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tevredenstellend niveau te stabiliseren en 

oneerlijke handelspraktijken tegen te 

gaan; 

Or. fr 

 

Amendement  1148 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is van mening dat wanneer 

risicobeheerinstrumenten niet toereikend 

zijn om het hoofd te bieden aan 

grootschalige marktverstoringen, het 

toekomstige GLB in staat moet zijn om 

beter, efficiënter en sneller op marktcrises 

te reageren door middel van Europese 

maatregelen inzake crisisbeheer die 

gericht zijn op het herstellen van 

evenwichtige marktomstandigheden, zoals 

de reductieregeling voor de melkproductie 

die in 2015 werd ingevoerd; 

Or. en 

 

Amendement  1149 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. herinnert de Commissie eraan dat 

wat risicobeheer betreft het verlenen van 

steun aan verzekeringssystemen en 

instrumenten voor inkomensstabilisatie 

weinig uithaalt, tenzij er sprake is van 

regelmatige prijsvolatiliteit met prijzen in 

de buurt van de productiekosten, hetgeen 

helaas maar zelden het geval is voor de 
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landbouwmarkten; 

Or. fr 

 

Amendement  1150 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. roept op tot betere ondersteuning 

om de productie van peulgewassen in de 

EU te verhogen en tot het verlenen van 

specifieke steun aan extensieve 

veehouderijen van schapen en geiten, 

gezien de positieve effecten van die 

sectoren op het milieu en de noodzaak om 

de afhankelijkheid van de EU van de 

invoer van eiwitten voor veevoer te 

verminderen; 

Or. en 

 

Amendement  1151 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. roept op tot betere ondersteuning 

om de productie van peulgewassen in de 

EU te verhogen en tot het verlenen van 

specifieke steun aan extensieve 

veehouderijen van schapen en geiten, 

gezien de positieve effecten van die 

sectoren op het milieu en de noodzaak om 

de afhankelijkheid van de EU van de 

invoer van eiwitten voor veevoer te 

verminderen; 
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Or. en 

 

Amendement  1152 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. staat kritisch tegenover 

risicobeheerinstrumenten die gebaseerd 

zijn op de financiering van 

verzekeringsregelingen uit 

overheidsmiddelen, aangezien steeds meer 

betwijfeld wordt dat dit een doeltreffend 

gebruik van overheidsgeld vormt en 

hiermee middelen worden onttrokken aan 

vitale programma's voor 

plattelandsontwikkeling op een moment 

waarop de begroting onder toenemende 

druk staat; 

Or. en 

 

Amendement  1153 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is voorstander van de oprichting 

van een openbaar verzekeringsstelsel om 

landbouwers te beschermen tegen 

klimaat- en milieurisico's; verwerpt elke 

vorm van inkomensverzekering, een in de 

Amerikaanse farm bill gebruikt model; 

Or. pt 

 

Amendement  1154 
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Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin Kadenbach, 

Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt dat een toekomstgericht 

GLB dusdanig moet zijn vormgegeven dat 

kritieke gezondheidskwesties beter worden 

aangepakt, zoals die met betrekking tot 

antimicrobiële resistentie (AMR), de 

luchtkwaliteit en gezondere voeding; 

Or. en 

 

Amendement  1155 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. wijst op het feit dat marktrisico's 

ook kunnen worden beheerd door de 

markttoegang van landbouw- en 

voedingsproducten uit de EU tot 

exportmarkten te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  1156 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt de noodzaak om het 

reactievermogen bij het activeren van de 

uitzonderlijke maatregelen tegen 

marktverstoringen, zoals voorzien in de 

artikelen 219 tot en met 222 van de GMO-
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verordening, te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  1157 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. merkt op dat deze maatregelen 

sneller moeten zijn, zowel wat betreft de 

activering als de resultaten daarvan; 

Or. en 

 

Amendement  1158 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. verzoekt de Commissie binnen het 

melkmarktobservatorium een aparte 

afdeling op te zetten voor de bestudering 

van de prijzen in de ultraperifere regio's 

om snel te kunnen reageren wanneer zich 

een crisis in de sector voordoet; 

Or. en 

 

Amendement  1159 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 21 ter. is van mening dat landbouwers 

alle noodzakelijke instrumenten moeten 

worden geboden om te reageren op 

volatiliteit en marktsignalen door middel 

van markttransparantie en vrije en 

eerlijke handelsvoorwaarden; 

Or. en 

 

Amendement  1160 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. wijst op het succes en de voordelen 

van de regelingen voor onderlinge 

fondsen waarmee de productieniveaus 

worden gegarandeerd, die afhankelijk zijn 

gesteld van de toepassing van 

geïntegreerde gewasbescherming, te 

beginnen met wisselteelt; 

Or. en 

 

Amendement  1161 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 quater. merkt op dat marktrisico's 

ook kunnen worden beheerd door de 

markttoegang van landbouw- en 

voedingsproducten uit de EU tot 

exportmarkten te verbeteren; 

Or. en 
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Amendement  1162 

Jean Arthuis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. verzoekt de Commissie om, gezien 

de specifieke kenmerken van de 

landbouwmarkt en overeenkomstig de 

doelstellingen van artikel 39 VWEU en de 

in artikel 42 VWEU bedoelde 

uitzondering, de gevolgen van haar 

mededingingsbeleid te verzachten door 

een helder rechtskader toe te passen en 

praktijken, overeenkomsten en afspraken 

tussen producenten in de 

voedselvoorzieningsketen toe te staan, 

hetgeen het mogelijk zou maken de positie 

van upstreamproducenten te versterken, 

met name door hun een eerlijk aandeel van 

de toegevoegde waarde te garanderen, 

schaalvergroting van het aanbod in de 

productiesectoren aan te moedigen, een 

grotere transparantie op de markten te 

bewerkstelligen en het uitbreken van 

nieuwe crises te voorkomen; 

Or. fr 

 

Amendement  1163 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen;  
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samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en 

een betere crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1164 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van de 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking tussen sectoren en de 

bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen door op zijn 

minst een niet-wetgevend instrument van 

de EU in te voeren, alsook door de 

transparantie op de markten te bevorderen 

en crises aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  1165 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, Yana 

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

22. hamert erop dat de positie van de 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 
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aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking tussen sectoren en de 

bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen door op zijn 

minst een wetgevend instrument van de 

EU in te voeren, alsook door de 

transparantie op de markten te bevorderen 

en crises aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  1166 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door de rechtstreekse 

verkoop en de deelname aan openbare-

aanbestedingsregelingen te bevorderen, 

alsook door hun een eerlijk aandeel van de 

toegevoegde waarde te garanderen, door 

samenwerking over de sectoren heen te 

bevorderen en oneerlijke 

handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen te bestrijden; 

dringt verder aan op volledige 
transparantie op de markten en een betere 

crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1167 

John Stuart Agnew 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. verwelkomt maatregelen die 

bedoeld zijn om de bedrijfsrisico's voor 

landbouwers te beperken door de positie 

van producenten in de 

voedselvoorzieningsketen te versterken, 

met name door de bevordering van 

diversificatie van landbouwbedrijven en 

geïntegreerde voorzieningsketens, door 

het gebruik van technologie om de 

productie af te stemmen op de vraag van 

de consument, de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1168 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, het 

garanderen van de oprichting en 

ontwikkeling van 

producentenorganisaties en hun 

verenigingen en brancheorganisaties, het 

aanpakken van oneerlijke en schadelijke 

handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen, een grotere 

transparantie op de markten en een betere 

crisispreventie; 

Or. en 
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Amendement  1169 

Beata Gosiewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, door geschikte instrumenten 

in te voeren, waaronder de invoering van 

financiële instrumenten, ter 

ondersteuning van de oprichting en 

ontwikkeling van instanties die tot taak 

hebben de samenwerking tussen 

landbouwproducenten, zoals 

landbouwproducentenorganisaties en -

groeperingen, te stimuleren, via de 

bevordering van samenwerking over de 

sectoren heen, en via een grotere 

transparantie op de markten en een betere 

crisispreventie; 

Or. pl 

 

Amendement  1170 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, door geschikte instrumenten 

in te voeren, waaronder de invoering van 

financiële instrumenten, ter 
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betere crisispreventie; ondersteuning van de oprichting en 

ontwikkeling van instanties die tot taak 

hebben de samenwerking tussen 

landbouwproducenten, zoals 

landbouwproducentenorganisaties en -

groeperingen, te stimuleren, via de 

bevordering van samenwerking over de 

sectoren heen, en via een grotere 

transparantie op de markten en een betere 

crisispreventie; 

Or. pl 

 

Amendement  1171 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking, ook over de sectoren heen, 

de oprichting en de ontwikkeling van 

producentenorganisaties, verenigingen 

van producentenorganisaties en 

brancheorganisaties om oneerlijke 

praktijken in de gehele voorzieningsketen 

te bestrijden, een grotere transparantie op 

de markten en een betere crisispreventie; 

Or. it 

 

Amendement  1172 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt door ze de noodzakelijke 

financiële middelen en het juridisch kader 

te bieden om oneerlijke handelspraktijken 

te bestrijden, alsook om producenten een 

eerlijk aandeel van de toegevoegde waarde 

te garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, via 

toezicht op het mededingingsbeleid en via 
een grotere transparantie op de markten en 

een betere crisispreventie; 

Or. pl 

 

Amendement  1173 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

primaire producenten en landbouwers in 

de voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun gepaste en 

daadwerkelijke mededinging in de input-, 

verwerkende en retailsector, alsook een 

eerlijk aandeel van de toegevoegde waarde 

te garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1174 

Laurenţiu Rebega 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, de 

oprichting en ontwikkeling van 

producentenorganisaties, een grotere 

transparantie op de markten, een betere 

crisispreventie en de voorkoming van 

oneerlijke praktijken in de gehele 

voedselvoorzieningsketen; 

Or. ro 

 

Amendement  1175 

Francis Zammit Dimech, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen op 

een wijze die garandeert dat landbouwers 

een eerlijke en billijke vergoeding voor 

hun producten krijgen, een grotere 

transparantie op de markten en een betere 

crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1176 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt door middel van bindende 

wetgeving die hun een eerlijk aandeel van 

de toegevoegde waarde garandeert 

waardoor de productiekosten worden 

gedekt en arbeid redelijk wordt beloond, 

alsook via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

Or. es 

 

Amendement  1177 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen en 

een grotere transparantie op de markten; 

Or. en 

 

Amendement  1178 

Matt Carthy 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, het 

stimuleren van coöperaties, een grotere 

transparantie op de markten en een betere 

crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1179 

Daniel Buda, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten als de voornaamste actoren in 

de voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

Or. en 

 

Amendement  1180 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 22. hamert erop dat de positie van 
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producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

ondersteund, met name door hun een 

eerlijk aandeel van de toegevoegde waarde 

te garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

Or. fr 

 

Amendement  1181 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie, alsook dat de 

juridische verhouding tussen de 

bepalingen van de verordening inzake de 

gemeenschappelijke marktorganisatie 

(GMO) en de mededingingsregels van de 

EU verder wordt verduidelijkt; 

Or. en 

 

Amendement  1182 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hen een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie; 

22. hamert erop dat de positie van 

producenten in de 

voedselvoorzieningsketen moet worden 

versterkt, met name door hun een eerlijk 

aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van 

samenwerking over de sectoren heen, een 

grotere transparantie op de markten en een 

betere crisispreventie, zoals aanbevolen 

door de taskforce landbouwmarkten, in 

het bijzonder met het oog op de bestrijding 

van oneerlijke handelspraktijken in de 

gehele voedselketen; 

Or. en 

 

Amendement  1183 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Marijana 

Petir, Alberto Cirio, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. is van mening dat de 

beheermaatregelen voor het aanbod van 

kazen en ham met een beschermde 

oorsprongsbenaming of een beschermde 

geografische aanduiding, alsook die voor 

het aanbod van wijn hun doeltreffendheid 

hebben bewezen doordat zij de 

duurzaamheid, de concurrentiepositie en 

de kwaliteit van de betrokken producten 

hebben verbeterd en daarom moeten 

worden gehandhaafd en waar nodig 

moeten worden uitgebreid naar alle 

producten met kwaliteitslabels, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van het GLB; 

Or. en 

 

Amendement  1184 
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Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. onderstreept dat 

brancheorganisaties een geschikt model 

zijn voor het structureren van de 

voedselvoorzieningsketen en herinnert 

eraan dat het belangrijk is deze 

organisaties toe te staan maatregelen te 

nemen om oneerlijke handelspraktijken te 

bestrijden, een billijke vergoeding van de 

marktdeelnemers te waarborgen en de 

bekendheid van kwaliteitsproducten te 

beschermen; 

Or. fr 

 

Amendement  1185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. onderstreept dat 

brancheorganisaties een belangrijke rol 

spelen wanneer producenten worden 

geconfronteerd met een situatie waarin de 

rest van de productieketen beslag legt op 

de met kwaliteitsproducten gecreëerde 

toegevoerde waarde, en in staat zijn om 

het prijsniveau te verbeteren met behoud 

van de bekendheid van de producten; 

Or. fr 

 

Amendement  1186 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. benadrukt dat de 

omnibusverordening nieuwe 

mogelijkheden voor landbouwers heeft 

geïntroduceerd om hun 

onderhandelingspositie in de 

voedselvoorzieningsketen te versterken; is 

van mening dat deze bepalingen essentieel 

zijn binnen het kader van het toekomstige 

GLB en verder moeten worden verbeterd; 

Or. en 

 

Amendement  1187 

Bas Belder 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. roept de Commissie op om de 

regels voor producentenorganisaties en 

brancheorganisaties verder te 

verduidelijken en waar nodig te 

actualiseren, met name wat betreft het 

mededingingsbeleid en de maatregelen en 

afspraken van brancheorganisaties, om te 

voorzien in de maatschappelijke 

behoeften; 

Or. en 

 

Amendement  1188 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. is van mening dat dit kan worden 

bereikt door uniforme minimumnormen 
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vast te stellen om de verspreiding van 

oneerlijke handelspraktijken tegen te 

gaan en door de oprichting en de 

ontwikkeling van 

producentenorganisaties, verenigingen 

van producentenorganisaties en 

brancheorganisaties; 

Or. it 

 

Amendement  1189 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Daciana Octavia Sârbu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. dringt aan op betere 

ondersteuning en bevordering van lokale 

markten en korte 

voedselvoorzieningsketens; benadrukt de 

noodzaak om lokale diensten voor korte 

voedselvoorzieningsketens te ontwikkelen; 

Or. en 

 

Amendement  1190 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. is van mening dat het GLB ook 

een ambitieuze Europese strategie voor 

groene energie moet omvatten, die gericht 

moet zijn op de bevordering van uiterst 

duurzame biobrandstoffen op basis van de 

gelijktijdige productie van plantaardige 

eiwitten; is van mening dat dit een 

aanvullend middel kan zijn om het 

inkomen van landbouwers te stabiliseren; 
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Or. en 

 

Amendement  1191 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. is voorstander van de invoering 

van mechanismen waarmee gegarandeerd 

wordt dat de toegevoegde waarde op 

billijke wijze tussen productie en 

distributie wordt verdeeld zonder dat dit 

nadelig is voor consumenten; 

Or. pt 

 

Amendement  1192 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 

om openbare mechanismen ter regulering 

van de productie en markten in te voeren, 

met als doel eerlijke prijzen voor de 

productie te waarborgen, prijzen te 

stabiliseren, ervoor te zorgen dat boeren 

een stabiel en redelijk inkomen 

ontvangen, en het recht te garanderen om 

in elk land te produceren; 

Or. pt 

 

Amendement  1193 

Michel Dantin, Francis Zammit Dimech, Anne Sander, Vladimir Urutchev, Sofia 

Ribeiro, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Esther Herranz 

García 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. benadrukt dat, uitgaande van de 

bepalingen vastgesteld in de 

omnibusverordening die beogen hun 

onderhandelingspositie binnen de 

voedselvoorzieningsketen te versterken, 

landbouwers verder moeten worden 

gestimuleerd om de nieuwe collectieve 

mogelijkheden die geboden worden door 

landbouworganisaties te organiseren en te 

gebruiken; 

Or. en 

 

Amendement  1194 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 quater. benadrukt dat het 

toekomstige GLB ook de ontwikkeling van 

economische organisaties in de 

landbouwsector moet bevorderen, gericht 

op zowel verticale als horizontale 

samenwerking, en de transparantie op de 

markten en de instrumenten voor 

crisispreventie moet blijven versterken; 

Or. en 

 

Amendement  1195 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 quinquies. is van mening dat, op basis 

van de leerervaringen met de werking van 

de verschillende EU-marktobservatoria 

(melk, vlees, suiker en gewassen), deze 

instrumenten moeten worden uitgebreid 

naar andere landbouwsectoren en verder 

moeten worden ontwikkeld om 

betrouwbare gegevens en prognoses te 

bieden aan marktdeelnemers zodat zij 

vroegtijdig gewaarschuwd kunnen worden 

over marktverstoringen; 

Or. en 

 

Amendement  1196 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 sexies. benadrukt dat de 

historische marktbeheerinstrumenten van 

het GLB (overheidsinterventie en 

particuliere opslag) in de context van een 

mondiale economie niet langer efficiënt 

genoeg zijn; 

Or. en 

 

Amendement  1197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. benadrukt dat de historische 

marktbeheerinstrumenten van het GLB 

(overheidsinterventie en particuliere 

opslag) in de context van een mondiale 

economie niet langer efficiënt genoeg 

zijn; verzoekt de Commissie om de inzet 

van doeltreffendere instrumenten voor 

actief crisisbeheer, zoals vrijwillige 

reductieregelingen om het aanbod in 

kwantitatieve termen te beheren onder 

producenten, producentenorganisaties en 

verwerkers, toe te staan en hieraan 

prioriteit te geven, zonder daarbij de 

voorwaarde te stellen dat eerst overgegaan 

moet worden tot overheidsinterventie en 

particuliere opslag, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1198 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie het 

complementaire gebruik van innovatieve 
instrumenten voor markt- en crisisbeheer, 

zoals vrijwillige sectorale overeenkomsten 

om het aanbod in kwantitatieve termen 

onder producenten, 

producentenorganisaties, verenigingen van 

landbouwers en verwerkers te beheren, en 

waar toepasselijk te verminderen – daarbij 

gebruikmakend van de ervaringen tijdens 

de laatste marktcrises, met name in de 

zuivelsector – toe te staan en zelfs te 
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stimuleren, en na te gaan of dit soort 

instrumenten kan worden uitgebreid naar 

andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1199 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

de regulering van de productie – met 

name in de zuivelsector – toe te staan en 

zelfs te stimuleren, en de toepassing van 

dit soort instrumenten uit te breiden naar 

andere sectoren; 

Or. es 

 

Amendement  1200 

Jens Rohde, Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer – met 

name in de zuivelsector – toe te staan en 

zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 
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naar andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1201 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer – met 

name in de zuivelsector – toe te staan en 

zelfs te stimuleren, zoals sectorale 

overeenkomsten om het aanbod in 

kwantitatieve termen te beheren onder 

producenten, producentenorganisaties en 

verwerkers, alsook door de overheid 

gefinancierde actieve en flexibele 

instrumenten voor aanbodbeheer om 

crises te voorkomen en aan te pakken, en 

om de productie (inclusief investeringen 

ter verhoging van de productie) te 

beperken zodat het aanbod beter wordt 

afgestemd op de vraag in de EU, en na te 

gaan of dit soort instrumenten kan worden 

uitgebreid naar andere sectoren na eerst de 

sociaal-economische effecten van deze 

maatregelen te hebben beoordeeld; 

Or. en 

 

Amendement  1202 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 



 

PE619.299v01-00 44/105 AM\1148818NL.docx 

NL 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

sectorale overeenkomsten om het aanbod 

in kwantitatieve termen te beheren onder 

producenten, producentenorganisaties en 

verwerkers door brancheorganisaties hun 

overeenkomsten algemeen verbindend te 

laten verklaren waardoor alle partijen in 

de keten deze moeten toepassen – met 

name in de zuivelsector, de olijfoliesector 

en de groente- en fruitsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

Or. es 

 

Amendement  1203 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

verplichte sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector, zoals met de 

programma's voor de beperking van de 

melkproductie in de EU – toe te staan en 

zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1204 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten en de mogelijkheid om 

contracten te sluiten kunnen worden 

uitgebreid naar andere sectoren; 

Or. fr 

 

Amendement  1205 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector en de fruit- en 

groentesector – toe te staan en zelfs te 

stimuleren, en na te gaan of dit soort 

instrumenten kan worden uitgebreid naar 

andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1206 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

bijvoorbeeld in de zuivelsector – toe te 

staan en zelfs te stimuleren, en na te gaan 

of dit soort instrumenten kan worden 

uitgebreid naar andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1207 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, Yana 

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. onderstreept het belang van de 

nieuwe omnibusverordening om 
instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers, te 

stimuleren en na te gaan of dit soort 

instrumenten kan worden uitgebreid naar 

andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1208 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. onderstreept het belang van de 

nieuwe omnibusverordening om 
instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers, te 

stimuleren en na te gaan of dit soort 

instrumenten kan worden uitgebreid naar 

andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1209 

Matt Carthy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Commissie 

instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals 

vrijwillige sectorale overeenkomsten om 

het aanbod in kwantitatieve termen te 

beheren onder producenten, 

producentenorganisaties en verwerkers – 

met name in de zuivelsector – toe te staan 

en zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit 

soort instrumenten kan worden uitgebreid 

naar andere sectoren; 

23. verzoekt de Commissie om te 

voorzien in instrumenten voor permanent 

crisisbeheer, zoals sectorale 

overeenkomsten om het aanbod in 

kwantitatieve termen te beheren onder 

producenten, producentenorganisaties en 

verwerkers – met name in de zuivelsector – 

en een strategie te ontwikkelen 

betreffende de manier waarop dit soort 

instrumenten kan worden uitgebreid naar 

andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  1210 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 23 bis. dringt er, in het licht van de 

recente ervaring met de melkmarkt, bij de 

Commissie op aan om met doeltreffende 

maatregelen te komen om, in tijden van 

crisis, het aanbod op de interne markt te 

regelen en met een vergelijkbaar effect als 

dat van melkquota, samen met een 

snellereactiemechanisme om boeren te 

compenseren op het moment dat prijzen 

onder een bepaald niveau zakken; is van 

mening dat deze maatregelen moeten 

voldoen aan de doelstellingen om het 

territoriale evenwicht in stand te houden 

en om het onderhoud en de 

levensvatbaarheid van melkveehouderijen 

in minder concurrerende en sterk van 

melkproductie afhankelijke gebieden te 

ondersteunen; 

Or. pt 

 

Amendement  1211 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. is verheugd over het werk dat 

wordt verricht ter ontwikkeling van een 

duurzame EU-strategie voor eiwitten; 

Or. en 

 

Amendement  1212 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 23 bis. vraagt ook om 

overheidsmaatregelen voor stabilisering 

van de markt, beperking van de productie 

of de groei daarvan, beperking van 

investeringen in de productie en 

beoordeling van de sociaal-economische 

effecten van die investeringen; 

Or. es 

 

Amendement  1213 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. verzoekt de Commissie om de 

lidstaten ertoe aan te moedigen 

programma's op te zetten voor bijscholing 

over de beschikbare 

risicobeheersinstrumenten teneinde de 

landbouwers de mogelijkheid te bieden 

hun kennis van de diverse instrumenten te 

verdiepen; 

Or. fr 

 

Amendement  1214 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. is van mening dat een van de 

voornaamste doelstellingen van deze 

initiatieven de versterking van de 

onderhandelingspositie van de boeren in 

de voedselvoorzieningsketen moet zijn; 

Or. it 
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Amendement  1215 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. dringt erop aan dat de Commissie 

bij extreme verstoringen op de markt voor 

melk voor heel Europa 

productieverminderende maatregelen 

zonder vergoeding kan nemen; 

Or. de 

Amendement  1216 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García, 

Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. verzoekt de Commissie om een 

geïntegreerde en samenhangende 

benadering in het leven te roepen 

waarmee sneller besluiten kunnen worden 

genomen over de toepassing van de 

huidige crisisbeheersinstrumenten; 

Or. fr 

 

Amendement  1217 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. constateert de noodzaak om in de 

hele EU lokale en regionale markten voor 

peulgewassen te creëren, hun 
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milieuprestaties te verbeteren door het 

gebruik van wisselteelt, waarbij ook de 

afhankelijkheid van geïmporteerd 

diervoeder, meststoffen en pesticiden 

wordt verminderd, en om het rendabeler 

en economisch aantrekkelijk te maken om 

over te stappen op duurzamere 

landbouwpraktijken; 

Or. en 

 

Amendement  1218 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, zodat sneller en 

doeltreffender kan worden gereageerd op 

crisissituaties op de landbouw-, voedsel- 

en diervoedermarkt; 

Or. en 

 

Amendement  1219 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve om vast te stellen wat de beste 

manier is om doeltreffend te reageren op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

Or. en 

 

Amendement  1220 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

overschrijvingen kunnen plaatsvinden van 

het ene jaar naar het andere, met name 

wanneer de marktprijzen hoog genoeg 

zijn, en er sneller en doeltreffender kan 

worden gereageerd op crisissituaties, onder 

meer in verband met problemen op het 

gebied van de gezondheid van dieren, 

plantenziekten en voedselveiligheid en -

zekerheid; 

Or. en 
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Amendement  1221 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een praktisch en onafhankelijk EU-

landbouwcrisisfonds dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden geanticipeerd en 

gereageerd op crisissituaties, onder meer in 

verband met de gezondheid van dieren en 

planten, ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; dringt erop aan dat dit 

hernieuwde EU-landbouwcrisisfonds 

moet worden gebruikt ter aanvulling op 

het door de omnibusverordening 

gecreëerde instrumentarium voor 

risicobeheer in geval van ernstige crises; 

Or. en 

 

Amendement  1222 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 
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van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument buiten de 

landbouwbegroting dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid, alsook op niet-

crisissituaties in de landbouwsector die 

wel gevolgen hebben voor de landbouw; 

Or. hr 

Amendement  1223 

Nuno Melo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, zoals de droogte die 

voornamelijk Zuid-Europese landen heeft 

getroffen doordat de klimaatverandering 

is verergerd, onder meer in verband met de 

gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

Or. pt 
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Amendement  1224 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties, 

waaronder antimicrobiële resistentie en 

voedselveiligheid; 

Or. nl 

 

Amendement  1225 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 

24. dringt aan op een diepgaande 

herziening van de huidige regeling van de 

crisisreserve, met het oog op de invoering 

van een onafhankelijk 

financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen 

plaatsvinden van het ene jaar naar het 

andere en er op die manier snel en 

doeltreffend kan worden gereageerd op 
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crisissituaties, onder meer in verband met 

de gezondheid van dieren en planten, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

crisissituaties, onder meer in verband met 

dierenwelzijn, gezonde ecosystemen, 

ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid; 

Or. en 

 

Amendement  1226 

Maria Gabriela Zoană 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. dringt erop aan dat het bestaande 

systeem voor het berekenen van 

rechtstreekse betalingen in het kader van 

de eerste pijler, gewoonlijk op basis van 

historische rechten, wordt vervangen door 

een in de hele EU geldende methode voor 

het berekenen van betalingen, teneinde 

het systeem eenvoudiger en transparanter 

te maken; 

Or. ro 

 

Amendement  1227 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. roept op tot het opzetten van een 

nieuw mechanisme dat geheel 

onafhankelijk is van rechtstreekse 

betalingen en hoofdzakelijk gefinancierd 

wordt uit de niet-bestede overschotten uit 

rubriek 2 van de EU-begroting; 

Or. en 
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Amendement  1228 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten niet gunstig zijn 

voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven, noch voor kleine en 

middelgrote bedrijven; constateert dat 

handelsovereenkomsten zeer ernstige 

gevolgen hebben voor kleine en 

middelgrote landbouwbedrijven in de EU 

en andere delen van de wereld waar het 

vaak de laaggeprijsde Europese 

exportproducten zijn die de 

landbouwsector – die men eigenlijk wil 

ondersteunen in Europa – kapotmaken, 

en bovendien broeikasgassen 

voortbrengen en zorgen voor 

grootschalige energieverspilling; is van 

mening dat de vrijwaringsmechanismen 

rekening moeten houden met de kosten 

van een maatschappelijk verantwoorde, 

milieuvriendelijke en economisch 

duurzame landbouwproductie, zowel in de 

EU als in de landen waarnaar wordt 

geëxporteerd; 

Or. es 

 

Amendement  1229 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

25. is van mening dat handel tussen 

landen ongetwijfeld gunstig en 
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zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

noodzakelijk is, maar dat de landbouw als 

sector te belangrijk is om geheel te 

worden blootgesteld aan de "vrije markt", 

aangezien onze voedselvoorziening deel 

uitmaakt van een complexe optelsom van 

voedselproductie, landbeheer, 

milieubescherming, de levering van 

publieke goederen en maatschappelijke 

behoeften, en niet op eenzijdige wijze kan 

worden bekeken, als een handelsproduct 

dat zo goedkoop mogelijk moet worden 

geproduceerd; 

Or. en 

 

Amendement  1230 

Matt Carthy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

kunnen zijn voor de landbouwsector in de 

EU in het algemeen, maar dat de 

voordelen vaak worden overtroffen door 

het destabiliserende effect dat de 

toegenomen invoer, vaak met lagere 

prijzen en een lagere kwaliteit dan de EU-

producten, heeft op de Europese markt, 

zodat de Commissie in alle gevallen de 

bescherming van de Europese 

producenten zwaarder moet laten wegen 

dan de verwezenlijking van een 

onversneden vrijhandelsagenda; 

Or. en 

 

Amendement  1231 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 
positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat de gevolgen van 

de EU-handelsovereenkomsten niet altijd 
gunstig zijn voor de landbouwsector en dat 

deze sector, met het oog op het aanbod op 

de interne markt, de Europese producties 

moet veiligstellen door de eigen positie op 

de mondiale landbouwmarkt te versterken 

middels het onderscheidend vermogen en 

de duurzaamheid van de producten van de 

EU; benadrukt dat deze 

handelsovereenkomsten ons ook voor een 

aantal uitdagingen stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld en de inachtneming van 

de criteria van wederkerigheid te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en ten aanzien van de rest van de wereld; 

Or. it 

 

Amendement  1232 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

kunnen zijn voor beperkte delen van de 

landbouwsector in de EU, met name de 

agribusiness, maar in het algemeen 

ernstige sociaal-economische gevolgen 

kan hebben voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven in de EU en andere 

delen van de wereld; 

Or. en 
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Amendement  1233 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten de EU voor een 

aantal uitdagingen stellen die sterkere 

wederzijdse vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1234 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar 

gunstig zijn voor de landbouwsector in de 

EU in het algemeen, en ook nodig zijn om 

de positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

25. is van mening dat het huidige 

intensieve en op uitvoer gerichte model en 

vrijhandelsovereenkomsten van het GLB 

sociale, arbeids-, milieurechten 

ondermijnen en sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. pt 
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Amendement  1235 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Jean-Paul 

Denanot, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar veelal 

gunstig zijn voor bepaalde 

landbouwsectoren in de EU, en ook nodig 

zijn om de positie van de Unie op de 

mondiale landbouwmarkt te versterken, 

maar dat ze ons ook voor een aantal 

problemen stellen die vragen om 

samenhang tussen het handelsbeleid en 

bepaalde doelstellingen van het GLB 

betreffende de inkomsten van 

familiebedrijven en de toekomst van 

bepaalde plattelandsgebieden, wat in de 

praktijk neerkomt op het vaststellen van 

vrijwaringsmechanismen en zelfs de 

uitsluiting van de meest gevoelige 

sectoren van de onderhandelingen en de 

toepassing van het beginsel van 

wederkerigheid van de 

productieomstandigheden om een gelijk 

speelveld te waarborgen tussen de 

landbouwers in de Europese Unie en hun 

buitenlandse concurrenten; 

Or. en 

 

Amendement  1236 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 25. is van mening dat 
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handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 
landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ook bepaalde uitdagingen creëren 

wanneer landbouwers in de EU en in de 

rest van de wereld met ongelijke 

omstandigheden te maken hebben, met 

name op het gebied van milieu-, sociale 

en dierenwelzijnsnormen; is van mening 

dat met deze verschillen meer rekening 

moet worden gehouden bij het sluiten van 

handelsovereenkomsten en dat deze niet 

mogen leiden tot afkalving van de 

strengere Europese normen; benadrukt 

dat er gepaste mechanismen voor de 

bescherming van de Europese landbouw 

nodig zijn; 

Or. en 

 

Amendement  1237 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten en de reeds 

ondertekende of de zich nog in 

onderhandeling bevindende 

vrijhandelsovereenkomsten weliswaar 

gunstig zijn voor de landbouwsector in de 

EU in het algemeen, en ook nodig zijn om 

de positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een groot aantal uitdagingen 

stellen die sterkere vrijwarings- en 

beschermingsmechanismen vergen om 

een gelijk speelveld te waarborgen voor 

Europese landbouwers, en verlangt dat 

landbouw wordt uitgesloten van 

vrijhandelsovereenkomsten, ook van de 

reeds gesloten overeenkomsten; 
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Or. fr 

 

Amendement  1238 

Jørn Dohrmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, en dat het 

belangrijk is om te blijven werken aan een 

ruimere markttoegang voor Europese 

landbouwproducten, maar dat ze ons ook 

voor een aantal uitdagingen kunnen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1239 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat 

daarbij rekening moet worden gehouden 

met de specifieke gevoeligheden van de 

sector en dat ze ons ook voor een aantal 

uitdagingen stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 



 

PE619.299v01-00 64/105 AM\1148818NL.docx 

NL 

en de rest van de wereld; gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1240 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die moeten worden aangepakt, zoals de 

inachtneming van de sanitaire, 

fytosanitaire en dierenwelzijnsnormen 

van de EU, om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1241 

John Procter, Anthea McIntyre, James Nicholson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat de 

Europese productie niet mag worden 
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stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

ondermijnd door inferieure en kwalitatief 

gebrekkige importproducten; 

Or. en 

 

Amendement  1242 

Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen, zoals gekoppelde 

steunmaatregelen, om een gelijk speelveld 

te waarborgen tussen landbouwers in de 

EU en de rest van de wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1243 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar nuttig 

zijn om de positie van de EU op de 

mondiale landbouwmarkt te versterken, 

maar dat ze ons ook voor een groot aantal 

uitdagingen stellen en gevoelige sectoren 
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ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

zoals de veeteelt in gevaar brengen – 

reden waarom de meest gevoelige sectoren 

van bepaalde overeenkomsten moeten 

worden uitgesloten – en sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. fr 

 

Amendement  1244 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen, met name op sanitair en 

milieugebied, die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1245 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 25. is van mening dat 
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handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen 

stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de economie van de EU als 

geheel, en ook nodig zijn om de positie van 

de EU op de wereldmarkt te versterken, 

maar dat ze voor de landbouw in de EU 

ook een aantal bedreigingen met zich 

meebrengen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1246 

Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

waarmee rekening moet worden 

gehouden om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1247 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 25. is van mening dat 



 

PE619.299v01-00 68/105 AM\1148818NL.docx 

NL 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de EU in het algemeen, en ook 

nodig zijn om de positie van de EU op de 

mondiale landbouwmarkt te versterken, 

maar dat ze ons ook voor een aantal 

uitdagingen stellen die sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1248 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die moeten worden aangepakt, zoals de 

inachtneming van de sanitaire en 

fytosanitaire normen van de EU, om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld; 

Or. en 

 

Amendement  1249 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor de landbouwsector in de EU in 

het algemeen, en ook nodig zijn om de 

positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

25. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar ten 

goede komen aan de landbouwsector in de 

EU in het algemeen, en ook nodig zijn om 

de positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken, maar dat ze 

ons ook voor een aantal uitdagingen stellen 

die sterkere vrijwaringsmechanismen 

vergen om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen landbouwers in de EU 

en de rest van de wereld; 

Or. fr 

 

Amendement  1250 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. wijst op het feit dat WTO-partners 

ook hun landbouwsector ondersteunen, 

en dat er geen zuiver eenzijdige stappen 

naar verdere liberalisering mogen worden 

gemaakt, aangezien dit de landbouwers in 

de EU zou blootstellen aan oneerlijke 

concurrentie; 

Or. en 

 

Amendement  1251 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. is van mening dat de toepassing 

door landbouwers in partnerlanden van 
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goede en duurzame landbouwpraktijken, 

klimaatmaatregelen en andere 

maatregelen om de milieugevolgen van de 

landbouw te beperken, zoals in de EU al 

gebeurt, een verplichte voorwaarde moet 

worden voor het toelaten van in derde 

landen geproduceerde goederen tot de 

EU-markt; 

Or. en 

 

Amendement  1252 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. is van mening dat de toepassing 

door landbouwers in partnerlanden van 

goede en duurzame landbouwpraktijken, 

klimaatmaatregelen en andere 

maatregelen om de milieugevolgen van de 

landbouw te beperken, zoals in de EU al 

gebeurt, een verplichte voorwaarde moet 

worden voor het toelaten van in derde 

landen geproduceerde goederen tot de 

EU-markt; 

Or. en 

 

Amendement  1253 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie om 

landbouw opnieuw als een strategische 

activiteit aan te merken en bij het in 
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ogenschouw nemen van 

vrijhandelsovereenkomsten de landbouw 

niet meer op te vatten als een 

aanpassingsvariabele voor de andere aan 

de handel onderworpen sectoren en 

sleutelsectoren zoals de 

rauwemelkproductie te beschermen; 

Or. fr 

 

Amendement  1254 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. roept de Commissie op om over te 

gaan tot herbeoordeling van de huidige 

vrijwaringsmechanismen binnen de 

integrale GMO, die een preventieve rol 

zouden moeten vervullen voor gevoelige 

sectoren op basis van referentievolumes 

en prijsdrempels, welke het mogelijk 

maken de vrijwaringsmechanismen in 

werking te stellen zodra die drempels 

worden bereikt; 

Or. en 

 

Amendement  1255 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. verzoekt de Commissie om te 

waarborgen dat alle ingevoerde 

landbouwproducten voldoen aan dezelfde 
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sanitaire, sociale en milieunormen als 

waaraan EU-producten moeten voldoen; 

Or. en 

 

Amendement  1256 

Jean Arthuis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. is van mening dat helaas moet 

worden vastgesteld dat overheidssubsidies 

moeten worden gebruikt voor 

landbouwsectoren die kwetsbaar zijn 

geworden door de onderhandelingen over 

nieuwe vrijhandelsovereenkomsten; 

Or. fr 

 

Amendement  1257 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. benadrukt dat er in de EU 

minimumnormen bestaan voor de 

bescherming van varkens, kalveren, 

legkippen en vleeskippen, maar dat dit bij 

een aantal landbouwdieren niet het geval 

is; 

Or. nl 

 

Amendement  1258 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. betreurt het feit dat er in de tot nu 

toe besproken overeenkomsten dikwijls 

toe wordt besloten om de belangen van de 

Europese agrovoedingssector op te 

offeren ten behoeve van andere 

productiesectoren; 

Or. it 

 

Amendement  1259 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. pleit ervoor prioriteit toe te kennen 

aan de ondersteuning van kleine en 

middelgrote landbouwbedrijven en 

gediversifieerde landbouw die niet 

afhankelijk is van uitvoer of 

monoculturen, en aan steun aan 

voedselsoevereiniteit, agro-ecologie en de 

lokale productie en consumptie van 

landbouwproducten om, onder meer, een 

mogelijk gebrek aan overeenstemming 

met extern beleid te voorkomen; 

Or. pt 

 

Amendement  1260 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. roept op tot een verbod op de 

toelating, teelt, verkoop en invoer van 

genetisch gemodificeerde organismen, 
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inclusief die in diervoeder; 

Or. en 

 

Amendement  1261 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. acht het noodzakelijk dat het GLB 

coherent is met het overige EU-beleid; is 

van mening dat het met name op 

ontwikkelingsgebied moet bijdragen aan 

beleidscoherentie en niet de pogingen 

moet tegenwerken om de lokale 

voedselvoorzieningsketens in 

ontwikkelingslanden te versterken; 

Or. en 

 

Amendement  1262 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. benadrukt dat de internationale 

handel geen bedreiging mag vormen voor 

het vermogen en het recht van ieder land 

om zijn eigen voedsel te produceren, noch 

voor het recht op voedselsoevereiniteit; 

Or. es 

 

Amendement  1263 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Jan Huitema 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. wijst erop dat producten die de EU 

binnenkomen, moeten voldoen aan de 

Europese milieu- en 

dierenwelzijnsnormen; 

Or. en 

 

Amendement  1264 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. roept op tot uitfasering van de 

exportsubsidies om verdere 

marktverstoring in zogeheten 

ontwikkelingslanden te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  1265 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. verzoekt de Commissie om 

stelselmatig een effectbeoordeling uit te 

voeren van de bepalingen betreffende de 

landbouwsector in iedere 

handelsovereenkomst, en om te voorzien 

in specifieke strategieën om te 

waarborgen dat geen enkele 

landbouwsector negatieve gevolgen zal 

ondervinden van handelsovereenkomsten 

met derde landen; 
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Or. en 

 

Amendement  1266 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. is van oordeel dat producten die 

internationaal worden verhandeld aan de 

volgende criteria moeten voldoen: 

 – zij mogen niet worden 

geproduceerd op landbouwgrond die 

nodig is voor de nationale 

voedselproductie; 

 – zij mogen niet op de markt worden 

gebracht door middel van enige vorm van 

dumping (economische, sociale of 

milieudumping); 

 – zij mogen de landbouwers in het 

land van bestemming niet ruïneren of van 

de markt verdringen; 

Or. es 

 

Amendement  1267 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. is van mening dat er geen 

bilaterale handelsakkoorden moeten 

worden gesloten die ook betrekking 

hebben op landbouwproducten, aangezien 

het levensonderhoud van boeren hierbij 

uiteindelijk wordt ingezet als wisselgeld 

voor andere sectoren, waarbij kleine en 

familiebedrijven steevast het gelag 
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betalen; 

Or. en 

 

Amendement  1268 

Jean Arthuis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. is van mening dat omwille van de 

coherentie in de toekomst moet worden 

voorkomen dat de Europese landbouw in 

de onderhandelingen over 

vrijhandelsovereenkomsten wordt 

gebruikt als een aanpassingsvariabele en 

dat volgens het "single pocket"-principe 

wordt geredeneerd; 

Or. fr 

 

Amendement  1269 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. verzoekt de Commissie daarom in 

het kader van het volgende GLB 

specifieke EU-wetgeving te ontwikkelen 

inzake minimumnormen ter bescherming 

van alle voor landbouwdoeleinden 

gehouden dieren; 

Or. nl 

 

Amendement  1270 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 quater. is van mening dat deze 

uitdagingen sterkere 

vrijwaringsmechanismen vergen om een 

gelijk speelveld te waarborgen tussen 

landbouwers in de EU en de rest van de 

wereld, waarbij rekening wordt gehouden 

met de sociale, ecologische en 

economische gevolgen in de EU, alsook in 

de landen waarnaar wij exporteren; 

Or. en 

 

Amendement  1271 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 quater. benadrukt dat hierdoor het 

risico toeneemt dat Europese 

productieactiviteiten naar derde landen 

worden verplaatst, ten koste van de 

plattelandsontwikkeling, het milieu en, in 

bepaalde gevallen, de voedselkwaliteit; 

Or. en 

 

Amendement  1272 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 quinquies. benadrukt dat deze 

benadering ook voorop moet staan bij de 

discussie over toekomstige 
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handelsakkoorden (Mercosur, Nieuw-

Zeeland, Australië enz.) en hun effecten 

op de landbouw in Europa; 

Or. en 

 

Amendement  1273 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, 

veiligheids- en milieunormen en de 

regelingen voor kwaliteitsproductie van de 

EU, door op de interne markt en de 

markten van derde landen maatregelen te 

nemen op het vlak van etikettering en 

marketing; 

26. is van oordeel dat de EU een 

actievere rol zou moeten spelen bij het 

vaststellen van multilaterale normen voor 

voorzieningsketens, waaronder normen 

voor voedselveiligheid en mensenrechten 

– met name die van werknemers en 

boeren – milieunormen en de regelingen 

voor kwaliteitsproductie van de EU, door 

op de interne markt en de markten van 

derde landen maatregelen te nemen op het 

vlak van etikettering en marketing; 

Or. en 

 

Amendement  1274 

Czesław Adam Siekierski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op verdere initiatieven 

ter bevordering van de productie-, 

veiligheids- en milieunormen en ter 

ondersteuning van de regelingen voor 

kwalitatieve voedselproductie van de EU, 

alsook voor de vaststelling van een 

ontwikkelingsstrategie voor de lange 

termijn ten behoeve van de 
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landbouwsector in de EU om zo te zorgen 

voor stabiliteit en voorspelbaarheid voor 

landbouwers en voedselzekerheid voor 

EU-burgers te garanderen; 

Or. pl 

 

Amendement  1275 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. roept de Europese Commissie op 

initiatieven in gang te zetten ter 

bevordering en bescherming van de 

productie-, veiligheids- en milieunormen 

en de regelingen voor kwaliteitsproductie 

van de EU, wat onder meer kan worden 

bereikt door op de interne markt en de 

markten van derde landen maatregelen te 

nemen op het vlak van etikettering en 

marketing; 

Or. en 

 

Amendement  1276 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen uniforme voorschriften voor de 

etikettering in te voeren waarmee de 

volledige traceerbaarheid van producten 

is gegarandeerd en marketingactiviteiten 
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te ondersteunen; 

Or. it 

 

Amendement  1277 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen, korte 

voorzieningsketens waardoor het aantal 

voedselkilometers wordt beperkt, en van 

de regelingen voor kwaliteitsproductie van 

de EU, door op de interne markt 

maatregelen te nemen op het vlak van 

etikettering en marketing; 

Or. en 

 

Amendement  1278 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jens Rohde, Pavel 

Telička, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op duidelijke en 

transparante initiatieven ter bevordering 

van de productie-, veiligheids- en 

milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

Or. en 
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Amendement  1279 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven voor een 

betere bevordering van de productie-, 

veiligheids- en milieunormen en de 

regelingen voor kwaliteitsproductie van de 

EU, door op de interne markt en de 

markten van derde landen maatregelen te 

nemen op het vlak van etikettering en 

marketing; 

Or. en 

 

Amendement  1280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van vrijwillige etikettering en marketing; 

Or. en 

 

Amendement  1281 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering, marketing en promotie 

voor die sectoren die onder specifieke 

beleidsinstrumenten binnen het GLB 

vallen; 

Or. en 

 

Amendement  1282 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids-

, dierenwelzijns- en milieunormen en de 

regelingen voor kwaliteitsproductie van de 

EU, door op de interne markt en de 

markten van derde landen maatregelen te 

nemen op het vlak van etikettering en 

marketing; 

Or. nl 

 

Amendement  1283 

Bronis Ropė, Algirdas Saudargas, Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Ivari 

Padar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 
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interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met de 

belangen van consumenten door te 

waarborgen dat producten die onder 

hetzelfde merk worden verkocht ook 

dezelfde samenstelling hebben, ongeacht 

de markt waar dit gebeurt, en dat zij 

volledig worden geïnformeerd indien er 

afwijkende ingrediënten worden gebruikt; 

Or. en 

 

Amendement  1284 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt aan op initiatieven ter 

bevordering van de productie-, veiligheids- 

en milieunormen en de regelingen voor 

kwaliteitsproductie van de EU, door op de 

interne markt en de markten van derde 

landen maatregelen te nemen op het vlak 

van etikettering en marketing; 

26. dringt aan op initiatieven voor de 

verdere bevordering van de productie-, 

veiligheids- en milieunormen en de 

regelingen voor kwaliteitsproductie van de 

EU, door middel van Europese regelingen 

voor oorsprongsetikettering en verbeterde 

marketingprogramma's op de interne 

markt en de markten van derde landen, 

alsook door handhaving en verbetering 

van specifieke beleidsinstrumenten voor 

bepaalde producten; 

Or. en 

 

Amendement  1285 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. betreurt dat in de mededeling van 
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de Commissie niet meer aandacht wordt 

geschonken aan de eetgewoonten en het 

consumptiepatroon van de Europese 

burgers; 

Or. it 

 

Amendement  1286 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. benadrukt opnieuw dat deze 

normen ook betrekking moeten hebben 

op: de rechten van werknemers en boeren, 

de mensenrechten en de productiekosten 

van duurzame landbouw; 

Or. es 

 

Amendement  1287 

Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. is verheugd over de gestage 

toename van de beschikbare begroting 

voor regelingen en programma's voor 

afzetbevordering, en verzoekt de Europese 

Commissie dringend om de stijgende lijn 

van dit budget vast te houden vanwege de 

toenemende belangstelling van 

producenten; 

Or. en 
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Amendement  1288 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. onderstreept dat alle in de EU 

ingevoerde landbouwproducten volledig 

moeten voldoen aan de hoogste Europese 

milieu-, sociale en dierenwelzijnsnormen; 

Or. en 

 

Amendement  1289 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. is van mening dat de EU door de 

invoer van veevoer voor de intensieve 

veehouderij verantwoordelijk is voor 

ontbossing, ontwatering, 

biodiversiteitsverlies en landroof elders ter 

wereld en pleit daarom enerzijds voor de 

productie van duurzaam veevoer via 

regionale teelt en anderzijds voor meer 

steun voor het verbouwen van eiwitrijke 

gewassen op grondgebied van de EU; 

Or. nl 

 

Amendement  1290 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 26 bis. wijst op het beginsel van 

gekwalificeerde markttoegang, dat bepaalt 

dat ingevoerde goederen moeten voldoen 

aan de EU-normen; 

Or. en 

 

Amendement  1291 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. wijst op het belang van korte 

lokale en regionale voorzieningsketens: 

deze zijn vanuit milieuoogpunt duurzamer 

omdat zij minder vervoer vereisen en 

derhalve minder vervuilen, terwijl de 

landbouwproducten beter traceerbaar en 

verser zijn; 

Or. es 

 

Amendement  1292 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. is van mening dat op dierlijke 

producten verplichte etikettering van 

huisvestingssystemen ingevoerd moet 

worden; 

Or. nl 

 

Amendement  1293 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. herinnert eraan dat, teneinde de 

instandhouding van het milieu te 

waarborgen en te voorzien in de 

voedselvoorziening van een almaar 

groeiende wereldbevolking, het 

noodzakelijk zal zijn om deze 

eetgewoonten geleidelijk maar consequent 

aan te passen en de productie derhalve te 

richten op deze nieuwe doelstellingen; 

Or. it 

 

Amendement  1294 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. is van mening dat producten die 

het resultaat zijn van ontbossing, de 

illegale toe-eigening van land of 

hulpbronnen, of van 

mensenrechtenschendingen geen toegang 

moeten krijgen tot de EU-markt; 

Or. en 

 

Amendement  1295 

Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 26 ter. dringt erop aan de administratieve 

lasten en overbodige voorwaarden te 

beperken om ook kleinere producenten de 

mogelijkheid te bieden aan deze 

regelingen deel te nemen; 

Or. en 

 

Amendement  1296 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. dringt aan op striktere 

beperkingen voor het gebruik van 

antibiotica en een verbod op het gebruik 

van reserveantibiotica; 

Or. en 

 

Amendement  1297 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quater. spoort de lidstaten aan om 

kwaliteitsregelingen te ontwikkelen en in 

te voeren, zoals de facultatieve 

kwaliteitsaanduidingen "product uit de 

bergen" en "op eiland geteeld product", 

om geïnteresseerde producenten de 

mogelijkheid te bieden deze snel te gaan 

gebruiken; 

Or. en 

 

Amendement  1298 
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Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quater. verzoekt de Commissie de 

wens van het Parlement te respecteren 

inzake EU-subsidies voor stierenvechten 

en in het volgende GLB geen subsidies te 

verstrekken die ten goede komen aan het 

fokken van stieren die gebruikt worden 

voor stierengevechten; 

Or. nl 

 

Amendement  1299 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quater. verzoekt de Commissie om 

in het GLB ook doelstellingen en 

maatregelen op te nemen die rekening 

houden met deze absolute noodzaak en 

daarmee eetgewoonten tot een van de 

essentiële punten in het 

gemeenschappelijke beleid maken; 

Or. it 

 

Amendement  1300 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quater. herinnert eraan dat lokale 

productie ook bevorderlijk is voor de 
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lokale voedingscultuur en economie; 

Or. es 

Amendement  1301 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quater. dringt aan op strengere 

regulering voor het vervoer van levende 

dieren en het gebruik van de kortste 

afstand van de boerderij naar het 

slachthuis; 

Or. en 

 

Amendement  1302 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quinquies. spoort de Commissie 

bovendien aan om in deze haar 

verantwoordelijkheid te nemen door een 

importverbod in te stellen voor soja, 

vismeel en palmproducten die gebruikt 

worden als veevoer in de intensieve 

veehouderij; 

Or. nl 

 

Amendement  1303 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quinquies. dringt aan op meer 

wetgeving op maat met minimumnormen 

inzake het welzijn van specifieke op 

boerderijen gehouden diersoorten; 

Or. en 

 

Amendement  1304 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 sexies. dringt aan op een 

grootschalige vermindering van het 

gebruik van pesticiden; 

Or. en 

 

Amendement  1305 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 septies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 septies. dringt aan op een verbod 

op alle vormen van zaadoctrooiering om 

landbouwers te beschermen tegen de druk 

en de macht van zaadproducerende 

multinationals, alsook om lokale 

variëteiten te beschermen;  

Or. en 

 

Amendement  1306 

Stefan Eck 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 octies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 octies. dringt aan op een verbod 

op verminkingspraktijken en de 

versnippering van kuikens; 

Or. en 

 

Amendement  1307 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 nonies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 nonies. dringt aan op een 

ingrijpende beperking van de invoer van 

diervoeder en verzoekt de Europese 

Commissie dringend om landbouwers te 

ondersteunen bij de geleidelijke overgang 

naar zelfvoorzienendheid bij de productie 

van het benodigde diervoeder; 

Or. en 

 

Amendement  1308 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 decies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 decies. verzoekt de Commissie 

specifieke acties in het GLB op te nemen 

ter bevordering van het welzijn van 

werkpaarden en -ezels die een concrete 

bijdrage leveren aan de 

landbouwactiviteiten van kleine 

landbouwbedrijven in berggebieden; 
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Or. en 

 

Amendement  1309 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Een transparant besluitvormingsproces 

voor een degelijk voorstel betreffende het 

GLB 2020-2027 

Een transparant besluitvormingsproces 

voor een degelijk voorstel betreffende het 

GLB 2021-2027 

Or. pl 

Amendement  1310 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Een transparant besluitvormingsproces 

voor een degelijk voorstel betreffende het 

GLB 2020-2027 

Een transparant besluitvormingsproces 

voor een degelijk voorstel betreffende het 

GLB 2021-2028 

Or. en 

 

Amendement  1311 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 
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eigen specifieke kenmerken en behoeften; eigen specifieke kenmerken en behoeften, 

waarbij verstoring van de mededinging als 

gevolg van nationale beslissingen moet 

zien te worden voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  1312 

Marco Zullo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften 

om verstoringen van de mededinging in 

verband met nationale keuzes te 

vermijden; 

Or. it 

Amendement  1313 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

gemeenschappelijke basisdoelstellingen, 

maatregelen en financiële toewijzingen 

moeten vastleggen op basis van de 

objectieve indicatoren en de gepaste mate 

van flexibiliteit moeten bepalen die nodig 

is om de lidstaten in staat te stellen in 

overeenstemming met de eengemaakte 
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markt in te spelen op hun eigen specifieke 

kenmerken en behoeften; 

Or. en 

 

Amendement  1314 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten 

evenals de regio's in staat te stellen in 

overeenstemming met de eengemaakte 

markt in te spelen op hun eigen specifieke 

kenmerken en behoeften; 

Or. en 

 

Amendement  1315 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Daniel Buda, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Tom 

Vandenkendelaere, Vladimir Urutchev, Albert Deß, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, basisnormen, 

maatregelen en financiële toewijzingen 

moeten vastleggen en moeten bepalen 

welke mate van flexibiliteit nodig is om de 

lidstaten in staat te stellen in 

overeenstemming met de eengemaakte 



 

AM\1148818NL.docx 97/105 PE619.299v01-00 

 NL 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; markt in te spelen op hun eigen specifieke 

kenmerken en behoeften; 

Or. en 

 

Amendement  1316 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten en de 

regio's in staat te stellen in 

overeenstemming met de eengemaakte 

markt in te spelen op hun eigen specifieke 

kenmerken en behoeften; 

Or. fr 

 

Amendement  1317 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

en moeten bepalen welke mate van 

flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat 

te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; 

27. benadrukt dat het Parlement en de 

Raad via de medebeslissingsprocedure de 

algemene doelstellingen, maatregelen en 

financiële toewijzingen moeten vastleggen 

zonder de mate van flexibiliteit te 

beperken die nodig is om de lidstaten in 

staat te stellen in overeenstemming met de 

eengemaakte markt in te spelen op hun 

eigen specifieke kenmerken en behoeften; 

Or. el 
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Amendement  1318 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. waarschuwt voor de risico's die 

voortvloeien uit de mogelijkheid voor de 

lidstaten om zelfstandig hun nationale 

plannen vast te stellen en jaarlijks hun 

beslissingen te evalueren, zonder een op 

EU-niveau vastgestelde reeks 

gemeenschappelijke voorschriften, 

doelstellingen en maatregelen; 

Or. en 

 

Amendement  1319 

Laurenţiu Rebega 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. benadrukt hoe belangrijk het is om 

een effectbeoordeling uit te voeren over 

alle door de Commissie in de mededeling 

aangehaalde kwesties, van 

productieprocessen tot onderzoek, op 

grond waarvan de verschillen tussen de 

lidstaten onderling zichtbaar zouden 

moeten worden; is van mening dat op 

basis van deze beoordelingen in heel 

Europa maatregelen en oplossingen 

moeten worden vastgesteld (over de bio-

economie, adviessystemen, 

toezichtssystemen enz.); 

Or. ro 

Amendement  1320 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. onderstreept dat de Commissie een 

standaardmodel voor nationale 

strategische plannen moet voorleggen aan 

de medewetgevers om hen in staat te 

stellen de draagwijdte, de 

gedetailleerdheid en de inhoud van die 

plannen te beoordelen – daar dit 

essentiële elementen zullen zijn van het 

toekomstig Commissievoorstel – en moet 

verduidelijken onder welke voorwaarden 

deze nationale strategieën zullen worden 

beoordeeld; 

Or. fr 

 

Amendement  1321 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 27 ter. wijst erop dat een dergelijke 

mogelijkheid landbouwbedrijven zou 

blootstellen aan een hoge mate van 

onzekerheid ten gevolge van politieke 

beslissingen op nationaal niveau, die 

aanzienlijk uiteen kunnen lopen 

naargelang de zienswijze van de zittende 

regering; 

Or. en 

 

Amendement  1322 

Bronis Ropė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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28. betreurt dat het hele proces van de 

programmering van het GLB voor de 

periode na 2020 – raadpleging, 

communicatie, effectbeoordeling en 

wetgevingsvoorstellen – met aanzienlijke 

vertraging van start gaat met het einde van 

de achtste zittingsperiode reeds in zicht, 

waardoor het moeilijk wordt om nog voor 

de Europese verkiezingen een definitief 

akkoord te bereiken; 

28. betreurt dat het hele proces van de 

programmering van het GLB voor de 

periode na 2020 – raadpleging, 

communicatie, effectbeoordeling en 

wetgevingsvoorstellen – herhaaldelijk met 

aanzienlijke vertraging van start gaat met 

het einde van de achtste zittingsperiode 

reeds in zicht, waardoor het debat over het 

toekomstige GLB het gevaar loopt te 

worden overschaduwd door 

verkiezingsdebatten en het moeilijk wordt 

om nog voor de Europese verkiezingen een 

definitief akkoord te bereiken; 

Or. en 

 

Amendement  1323 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. betreurt dat het hele proces van de 

programmering van het GLB voor de 

periode na 2020 – raadpleging, 

communicatie, effectbeoordeling en 

wetgevingsvoorstellen – met aanzienlijke 

vertraging van start gaat met het einde van 

de achtste zittingsperiode reeds in zicht, 

waardoor het moeilijk wordt om nog voor 

de Europese verkiezingen een definitief 

akkoord te bereiken; 

28. betreurt dat het hele proces van de 

programmering van het GLB voor de 

periode na 2020 – raadpleging, 

communicatie, effectbeoordeling en 

wetgevingsvoorstellen – met aanzienlijke 

vertraging van start gaat met het einde van 

de achtste zittingsperiode reeds in zicht, en 

een definitief akkoord alleen nog met 

aanzienlijke inspanningen voor de 

Europese verkiezingen kan worden 

bereikt; 

Or. en 

 

Amendement  1324 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement 

28. betreurt dat het hele proces van de 

programmering van het GLB voor de 

periode na 2020 – raadpleging, 

communicatie, effectbeoordeling en 

wetgevingsvoorstellen – met aanzienlijke 

vertraging van start gaat met het einde van 

de achtste zittingsperiode reeds in zicht, 

waardoor het moeilijk wordt om nog voor 

de Europese verkiezingen een definitief 

akkoord te bereiken; 

28. is van mening dat, hoewel het hele 

proces van de programmering van het GLB 

voor de periode na 2020 – raadpleging, 

communicatie, effectbeoordeling en 

wetgevingsvoorstellen – met aanzienlijke 

vertraging van start gaat met het einde van 

de achtste zittingsperiode reeds in zicht, dit 

het niet moeilijker mag maken om nog 

voor de Europese verkiezingen een 

definitief akkoord te bereiken; 

Or. en 

 

Amendement  1325 

Nuno Melo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt de Commissie om een 

overgangsverordening in te voeren 

waarmee het voor landbouwers mogelijk 

is om, bij vertraging van de aanneming 

van het GLB, toegang te behouden tot 

maatregelen in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's, 

met name milieu- en 

investeringsmaatregelen; 

Or. pt 

Amendement  1326 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. laakt de nauwelijks verhulde wil 

van de Commissie om een hervorming 

van het GLB erdoor te drukken die haaks 

staat op hetgeen de Europese volkeren en 
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de meeste van hun verkozen 

vertegenwoordigers willen en die 

bovendien gevaarlijk is voor de toekomst 

van de meeste landbouwbedrijven; 

Or. fr 

 

Amendement  1327 

Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. roept de lidstaten op om bij de 

uitvoering van de nieuwe hervorming 

vertragingen bij de betalingen aan 

landbouwers te voorkomen en hun 

verantwoordelijkheid te nemen en 

landbouwers naar behoren te vergoeden 

als zich vertragingen voordoen; 

Or. en 

 

Amendement  1328 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. onderstreept evenwel dat voor het 

eind van de huidige mandaatsperiode 

zoveel mogelijk vooruitgang moet worden 

geboekt en dit thema aan bod moet komen 

tijdens de Europese verkiezingscampagne; 

Or. fr 

Amendement  1329 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. is van mening dat er een einde 

moet komen aan de vee-industrie; 

Or. nl 

 

Amendement  1330 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 ter. is voorts van mening dat er een 

einde moet komen aan de Europese 

landbouwsubsidies; 

Or. nl 

Amendement  1331 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie om de 

toepassing van het nieuw 

uitvoeringssysteem te laten voorafgaan 

door een overgangsperiode die lang genoeg 

is om een zachte landing te waarborgen en 

te vermijden dat er vertragingen ontstaan 

in verband met de jaarlijkse betalingen 

voor landbouwers en de uitvoering van 

programma's voor plattelandsontwikkeling; 

29. verzoekt de Commissie om de 

toepassing van het nieuw 

uitvoeringssysteem, mede gezien de 

invoering van de nationale strategische 

plannen, te laten voorafgaan door een 

overgangsperiode die lang genoeg is om 

een zachte landing te waarborgen die de 

lidstaten de tijd geeft om het nieuwe beleid 

op goede en ordelijke wijze uit te voeren 
en waardoor wordt vermeden dat er 

vertragingen ontstaan in verband met de 

jaarlijkse betalingen voor landbouwers en 

de uitvoering van programma's voor 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 
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Amendement  1332 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, 

Norbert Lins, Norbert Erdős, Daniel Buda, Nuno Melo, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie om de 

toepassing van het nieuw 

uitvoeringssysteem te laten voorafgaan 

door een overgangsperiode die lang genoeg 

is om een zachte landing te waarborgen en 

te vermijden dat er vertragingen ontstaan in 

verband met de jaarlijkse betalingen voor 

landbouwers en de uitvoering van 

programma's voor plattelandsontwikkeling; 

29. verzoekt de Commissie om iedere 

wezenlijke verandering in het ontwerp 

en/of de toepassing van het GLB te laten 

voorafgaan door een overgangsperiode die 

lang genoeg is om een zachte landing te 

waarborgen en te vermijden dat er 

vertragingen ontstaan in verband met de 

jaarlijkse betalingen voor landbouwers en 

de uitvoering van programma's voor 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  1333 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie om de 

toepassing van het nieuw 

uitvoeringssysteem te laten voorafgaan 

door een overgangsperiode die lang genoeg 

is om een zachte landing te waarborgen en 

te vermijden dat er vertragingen ontstaan in 

verband met de jaarlijkse betalingen voor 

landbouwers en de uitvoering van 

programma's voor plattelandsontwikkeling; 

29. verzoekt de Commissie om de 

invoering van een geheel nieuw systeem te 

laten voorafgaan door een 

overgangsperiode die lang genoeg is om 

een zachte landing te waarborgen en te 

vermijden dat er vertragingen ontstaan in 

verband met de jaarlijkse betalingen voor 

landbouwers en de uitvoering van 

programma's voor plattelandsontwikkeling; 

Or. en 
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Amendement  1334 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de Commissie om de 

toepassing van het nieuw 

uitvoeringssysteem te laten voorafgaan 

door een overgangsperiode die lang genoeg 

is om een zachte landing te waarborgen en 

te vermijden dat er vertragingen ontstaan in 

verband met de jaarlijkse betalingen voor 

landbouwers en de uitvoering van 

programma's voor 

plattelandsontwikkeling; 

29. verzoekt de Commissie om de 

toepassing van het nieuw 

uitvoeringssysteem te laten voorafgaan 

door een overgangsperiode die lang genoeg 

is om een zachte landing te waarborgen en 

te vermijden dat er vertragingen ontstaan in 

verband met de jaarlijkse betalingen voor 

landbouwers en de uitvoering van 

maatregelen voor plattelandsontwikkeling; 

Or. en 

 


