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Amendement 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat de 
landbouwbegroting niet verder wordt 
verlaagd, vooral ook gezien het feit dat de 
landbouwsector dikwijls wordt getroffen 
door crises die een budgettaire reactie 
vergen;

Or. en

Amendement 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat het begrotingsjaar 
2020 het laatste is van de huidige MFK-
periode en benadrukt daarom het belang 
van de voorbereiding en de vlotte 
aanpassing aan de nieuwe financiële 
periode, waarin een redelijke 
levensstandaard voor de landbouwers 
moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is diep bezorgd over de 
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budgettaire gevolgen van een brexit 
zonder akkoord en is, aangezien de 
landbouwers hun activiteiten op voorhand 
moeten plannen, sterk gekant tegen elke 
onverwachte verlaging van de GLB-
toewijzingen in 2020 ingeval er geen 
overeenkomst tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk bestaat;

Or. en

Amendement 4
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. merkt op dat de 
begrotingssteun van de Unie voor vormen 
van milieuvriendelijke landbouw leidt tot 
geëxternaliseerde kosten, die vervolgens 
met andere openbare middelen moeten 
worden betaald; benadrukt dat dit geen 
doelmatig gebruik van de begroting 
inhoudt; merkt op dat benaderingen van 
het hele systeem, zoals agro-ecologie, in 
dit opzicht minder negatieve externe 
effecten hebben en een doelmatiger 
gebruik van de begroting vormen;

Or. en

Amendement 5
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. onderstreept dat de 
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begroting van de Unie in 
overeenstemming moet zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs;

Or. en

Amendement 6
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. herinnert eraan dat Ecofin 
in maart 2017 de lidstaten eveneens heeft 
verzocht om gedurende de resterende 
jaren van de huidige MFK-periode een 
groter deel van de begroting van de Unie 
voor de financiering van 
klimaatmaatregelen te bestemmen, gezien 
de aanvullende verplichtingen waartoe zij 
zich tijdens COP21 in Parijs hebben 
verbonden; spreekt zijn bezorgdheid uit 
over dit verzuim om de uitgaven te 
verhogen, gezien zowel de verplichtingen 
van de Unie in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs als de eigen 
doelstelling van het Europees Parlement 
om in het volgende MFK voor de periode 
2021-2027 de klimaatgerelateerde 
uitgaven tot 30 % te verhogen;

Or. en

Amendement 7
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 octies. herinnert eraan dat er 
volgens de Europese Rekenkamer (ERK) 
een ernstig risico bestaat dat het 
streefcijfer van ten minste 20 % 
klimaatgerelateerde uitgaven in de 
begroting van de Unie voor 2014-2020 
niet zal worden gehaald; betreurt dat op 
basis van het huidige voorgestelde 
ontwerp van algemene begroting voor 
2020, ook al wordt daarin 21 % van de 
middelen aan klimaatgerelateerde 
uitgaven toegewezen, de 
klimaatgerelateerde uitgaven in de 
begroting van de Unie voor 2014-2020 
slechts 19,7 % zullen bedragen; merkt op 
dat dit een tekort van 3,5 miljard EUR 
aan klimaatgerelateerde uitgaven betekent 
ten opzichte van het streefcijfer;

Or. en

Amendement 8
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

3. verwerpt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

Or. en
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Amendement 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

3. is fel gekant tegen de verlaging van 
de kredieten die de Commissie voorstelt 
voor producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

Or. en

Amendement 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; in dit 
verband moet de Commissie ervoor zorgen 
dat de betalingen voor deze sector niet 
worden verminderd; betreurt het dat er 
geen kredieten beschikbaar zijn voor de 
sector vlees van pluimvee, aangezien 
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daarin sprake is van oneerlijke 
handelsverstoring door Oekraïne;

Or. en

Amendement 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen, 
omdat de landbouwers er rechtstreeks 
door getroffen zullen worden; betreurt het 
dat er geen kredieten beschikbaar zijn voor 
de sector vlees van pluimvee, aangezien 
daarin sprake is van oneerlijke 
handelsverstoring door Oekraïne;

Or. en

Amendement 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
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binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee en stelt voor in het deel “Andere 
maatregelen voor varkensvlees, pluimvee, 
eieren, bijenteelt, andere dierlijke 
producten” 25 miljoen EUR aan middelen 
toe te wijzen ter ondersteuning van de 
pluimveesector, aangezien daarin sprake is 
van oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

Or. en

Amendement 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt het dat er geen kredieten 
beschikbaar zijn voor de sector vlees van 
pluimvee, aangezien daarin sprake is van 
oneerlijke handelsverstoring door 
Oekraïne;

3. betreurt de verlaging van de 
kredieten die de Commissie voorstelt voor 
producentenorganisaties in de sector 
groenten en fruit (- 14,6 miljoen EUR), die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groeiende bijdrage daarvan aan het 
versterken van de onderhandelingspositie 
binnen de voedselvoorzieningsketen; 
betreurt dat er geen kredieten beschikbaar 
zijn voor de sector vlees van pluimvee, 
aangezien daarin sprake is van oneerlijke 
handelsverstoring;

Or. en

Amendement 14
Giuseppe Milazzo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het gebrek aan 
compensatie voor de door de Commissie 
voorgestelde verlaging van de kredieten 
voor groente- en fruitproducenten in de 
Unie, een sector die te kampen heeft met 
een ernstige crisis als gevolg van fytofage 
of pathologische agentia zoals het tristeza-
virus voor sinaasappelen, mal secco voor 
citroenen, Tuta absoluta voor tomaten en 
Xylella fastidiosa voor olijfbomen; vraagt 
daarom dat er, ondanks de verlagingen 
van de kredieten, een plan voor de 
financiering van citrusvruchten wordt 
opgesteld om de kosten te helpen dragen 
voor de omschakeling van de huidige 
citrus- en olijfboomgaarden op rassen van 
dezelfde planten die er beter bestand tegen 
zijn, zodat de sector echt uit het slop kan 
worden gehaald;

Or. en

Amendement 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector en 
andere sectoren te ondersteunen in geval 
van moeilijkheden op de markt die verband 
houden met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie; is 
bezorgd over het feit dat deze sector het 
nog moeilijker zal krijgen als gevolg van 
de handelsovereenkomst van de Unie met 
Mercosur;

Or. en
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Amendement 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
mogelijke terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie; is bezorgd over het 
feit dat deze sector het nog moeilijker zal 
krijgen als gevolg van de 
handelsovereenkomst van de Unie met 
Mercosur;

Or. en

Amendement 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; benadrukt dat de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie ook aanzienlijke 
negatieve gevolgen zal hebben voor 
verschillende landbouwsectoren in de 
Europese Unie; is bezorgd over het feit dat 
producenten uit de Unie het nog 
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moeilijker zullen krijgen als gevolg van de 
handelsovereenkomst van de Unie met 
Mercosur;

Or. en

Amendement 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
door de handelsovereenkomst tussen de 
Unie en Mercosur deze landbouwsectoren 
het nog moeilijker zullen krijgen en 
verzoekt de Commissie daarom uiterlijk 
eind 2019 de inhoud van het op 28 juni 
2019 aangekondigde steunpakket van de 
Unie van 1 miljard EUR in detail uiteen te 
zetten, dat gevoelige landbouwsectoren in 
de Unie in staat moet stellen om het hoofd 
te bieden aan de potentiële negatieve 
gevolgen van deze overeenkomst ingeval 
het wordt geratificeerd;

Or. en

Amendement 19
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de rundvleessector 
in Ierland te ondersteunen in geval van 
moeilijkheden op de markt die verband 
houden met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie; verzoekt 
de Commissie met een plan te komen voor 
alle landbouwsectoren van de Unie die 
waarschijnlijk zullen worden getroffen 
door de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie en dit plan 
afhankelijk van de mate van blootstelling 
uit te breiden naar de getroffen lidstaten; 
is van mening dat dit plan, om 
doeltreffend te zijn, structurele 
maatregelen moet omvatten om de 
organisatie van de sectoren te versterken 
en de diversificatie van de handelsstromen 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 20
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is van mening dat het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” moet worden 
uitgebreid naar alle betrokken sectoren en 
alle lidstaten om het hoofd te bieden aan 
de moeilijkheden op de markt die verband 
houden met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie en de 
extra druk van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur; is met 
betrekking tot de handelsovereenkomst 



PE639.812v01-00 14/31 AM\1186454NL.docx

NL

van de Unie met Mercosur van mening 
dat vóór de inwerkingtreding van deze 
handelsovereenkomst een gedegen 
effectbeoordeling moet worden uitgevoerd 
per sector en per lidstaat, en dat er 
vrijwaringsmaatregelen, met inbegrip van 
een noodplan voor de begroting, moeten 
worden vastgesteld; 

Or. en

Amendement 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de Ierse sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur; verzoekt de 
Commissie niettemin extra toewijzingen te 
overwegen voor andere lidstaten waarvan 
de rundvleesuitvoer door de brexit zou 
worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomsten 
van de Unie, met name die met Mercosur 
en Canada, en de mogelijke sluiting van 
een overeenkomst met de Verenigde 
Staten van Amerika;

Or. en

Amendement 23
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. Neemt nota van het voorstel van de 
Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur; dringt erop 
aan dat, om de samenhang met de 
klimaatdoelstellingen te waarborgen, de 
steun voor de veehouderijsectoren niet 
onvoorwaardelijk mag zijn en dat 
prioriteit moet worden gegeven aan 
productiemethoden die ten goede komen 
aan het klimaat, het milieu en de 



PE639.812v01-00 16/31 AM\1186454NL.docx

NL

biodiversiteit, zoals extensieve veeteelt op 
weidegronden;

Or. en

Amendement 24
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur;

4. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om 50 miljoen EUR toe te 
wijzen aan “Andere maatregelen voor 
rund- en kalfsvlees” om de sector te 
ondersteunen in geval van moeilijkheden 
op de markt die verband houden met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie; is bezorgd over het feit dat 
deze sector het nog moeilijker zal krijgen 
als gevolg van de handelsovereenkomst 
van de Unie met Mercosur; verzoekt om 
extra kredieten voor maatregelen in 
andere sectoren in geval van 
moeilijkheden op de markt die verband 
houden met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie;

Or. en

Amendement 25
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de budgettaire 
ondoelmatigheid ten aanzien van de 
ondersteuning van gevoelige sectoren 
enerzijds en de openstelling van deze 
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sectoren voor verdere concurrentie en het 
risico van marktinstabiliteit, met name via 
bilaterale vrijhandelsovereenkomsten 
anderzijds; wijst daarnaast op de 
afbrokkeling van de traditionele eigen 
middelen in de begroting van de Unie op 
de lange termijn, met name als gevolg van 
de afname van douanerechten als gevolg 
van vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. neemt nota van het voorstel van de 
Commissie om landbouwers te helpen met 
een financieel steunpakket van 
1 miljard EUR in geval van verstoring van 
de markt in het kader van de 
handelsovereenkomst van de Unie met 
Mercosur. dringt erop aan dat deze 
middelen niet uit een bestaand 
begrotingsonderdeel voor de landbouw 
mogen worden gehaald;

Or. en

Amendement 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie ook 
extra steun te overwegen voor andere 
sectoren, zoals wijn of groenten en fruit, 
om hen te helpen de handelsschade in 
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verband met de brexit te boven te komen, 
en de promotiecampagnes in derde landen 
te stimuleren om nieuwe marktkansen te 
creëren en te consolideren;

Or. en

Amendement 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is bezorgd over de huidige 
crisis in de suikersector na de afschaffing 
van de quotaregeling en de recente 
aankondiging van acht fabriekssluitingen 
in de Unie; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan particuliere opslag te 
steunen om bij te dragen aan de 
verbetering van de marktsituatie, en de 
mogelijkheid te overwegen om 
begeleidende maatregelen in te voeren 
voor landbouwers en verwerkers die door 
deze sluitingen worden getroffen;

Or. en

Amendement 29
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. betreurt het gebrek aan 
middelen ter ondersteuning van de 
suikersector, die momenteel in grote 
moeilijkheden verkeert; is van mening dat 
bij het uitblijven van maatregelen van de 
overheid particuliere actoren particuliere 
initiatieven moeten kunnen nemen om de 
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productie te reguleren; stelt in dit verband 
voor dat de Commissie in het licht van de 
nieuwe productiecampagne de 
mogelijkheid onderzoekt om 
begrotingsneutrale maatregelen in te 
voeren, die beschikbaar zijn op grond van 
artikel 222 van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad 1bis, waarbij 
landbouwers en hun organisaties 
toestemming krijgen om collectieve 
overeenkomsten te sluiten teneinde hun 
productie op een gecoördineerde manier 
terug te halen van de markt, op te slaan of 
te verminderen;
____________________

1 bis Verordening (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en 
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 
28.12.2013, blz. 22).

Or. en

Amendement 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de 
financiering voor 
afzetbevorderingsmaatregelen te 
verhogen, aangezien hiermee wordt 
bevestigd dat de verbeteringen die bij de 
laatste hervormingen zijn doorgevoerd 
doeltreffend zijn; is van mening dat 



PE639.812v01-00 20/31 AM\1186454NL.docx

NL

afzetbevorderingsmaatregelen van 
cruciaal belang zijn om het aandeel van 
de uitvoer van de Unie op markten over de 
hele wereld uit te breiden;

Or. en

Amendement 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. is van mening dat de 
Commissie de promotiecampagnes met 
het oog op het openen van nieuwe 
markten voor kwaliteitsproducten moet 
blijven versterken;

Or. en

Amendement 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. betreurt het dat 
landbouwers die vanwege het Russische 
embargo nog steeds moeilijkheden op de 
markt ondervinden, met name in de sector 
melk en zuivelproducten, geen steun 
krijgen voor maatregelen;

Or. en

Amendement 33
Bert-Jan Ruissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 decies. herinnert eraan dat de 
Europese landbouwsector al vijf jaar te 
lijden heeft onder de gevolgen van het 
Russische embargo; benadrukt dat 
eventuele extra gevolgen voor de 
handelsstromen in de landbouw in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie kunnen 
leiden tot verdere verstoring, en verzoekt 
om extra kredieten voor buitengewone 
maatregelen, waar nodig;

Or. en

Amendement 34
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 undecies. wijst op de ongunstige 
weersomstandigheden waarmee de 
Europese landbouw de afgelopen jaren te 
kampen heeft gehad en die naar 
verwachting frequenter en intenser zullen 
worden als gevolg van de 
klimaatverandering; verzoekt om de 
terbeschikkingstelling van middelen uit de 
crisisreserve voor de landbouw, ter 
ondersteuning van landbouwers die dit 
jaar door droogte getroffen zijn; 
benadrukt echter dat afwijkingen van 
milieueisen waarschijnlijk 
contraproductief zijn, aangezien zij de 
gevoeligheid voor de droogte kunnen 
vergroten;

Or. en
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Amendement 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Unie een 
cruciale bijdrage kan leveren aan het 
bevorderen van gezonde eetgewoonten, 
vooral bij kinderen, en acht het daarom van 
essentieel belang dat ten volle gebruik 
wordt gemaakt van de maxima ten aanzien 
van de schoolregelingen van de Unie 
waarin de huidige verordening voorziet; 
roept de lidstaten daarom op hun nationale 
programma’s te versterken om ten volle 
gebruik te maken van de maximaal 
beschikbare toewijzingen 
(250 miljoen EUR);

5. is van mening dat de Unie een 
cruciale bijdrage kan leveren aan het 
bevorderen van gezonde eetgewoonten, 
vooral bij kinderen, en acht het daarom van 
essentieel belang dat ten volle gebruik 
wordt gemaakt van de maxima ten aanzien 
van de schoolregelingen van de Unie 
waarin de huidige verordening voorziet; 
roept de lidstaten daarom op hun nationale 
programma’s te versterken om ten volle 
gebruik te maken van de maximaal 
beschikbare toewijzingen 
(250 miljoen EUR) door minder 
bureaucratische programma’s in te 
voeren;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Unie een 
cruciale bijdrage kan leveren aan het 
bevorderen van gezonde eetgewoonten, 
vooral bij kinderen, en acht het daarom van 
essentieel belang dat ten volle gebruik 
wordt gemaakt van de maxima ten aanzien 
van de schoolregelingen van de Unie 
waarin de huidige verordening voorziet; 
roept de lidstaten daarom op hun nationale 
programma’s te versterken om ten volle 
gebruik te maken van de maximaal 

5. is van mening dat de Unie een 
cruciale bijdrage kan leveren aan het 
bevorderen van gezonde eetgewoonten, 
vooral bij kinderen, en acht het daarom van 
essentieel belang dat ten volle gebruik 
wordt gemaakt van de maxima ten aanzien 
van de schoolregelingen van de Unie en 
dat er alternatieve regelingen voor 
duurzame consumptie worden opgesteld 
in de huidige verordening; roept de 
lidstaten daarom op hun nationale 
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beschikbare toewijzingen 
(250 miljoen EUR);

programma’s te versterken om ten volle 
gebruik te maken van de maximaal 
beschikbare toewijzingen 
(250 miljoen EUR);

Or. en

Amendement 37
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen in de landbouw- en 
de plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren;

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen, met name door 
agro-ecologisch onderzoek gebaseerd op 
een benadering van het hele agro-
ecosysteem, in de landbouw- en de 
plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren; onderstreept het belang van de 
praktische toepasbaarheid van de 
resultaten op bedrijfsniveau en de rol van 
landbouwvoorlichtingsdiensten; 
benadrukt dat het onderzoeksbeleid de 
samenhang met de doelstellingen van het 
beleid op het gebied van milieu, klimaat, 
biodiversiteit, gezondheid en welzijn moet 
behouden, en initiatieven moet stimuleren 
en ondersteunen die zijn afgestemd op de 
behoeften van kleine landbouwbedrijven 
zonder schaalvoordelen, zodat zij gebruik 
kunnen maken van nieuwe 
technologieën; 

Or. en
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Amendement 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen in de landbouw- en 
de plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren;

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel en op 
voedselzekerheid; benadrukt dat het van 
essentieel belang is dat middelen die 
bestemd zijn voor onderzoek in de agri-
foodsector, met name uit de begroting voor 
Horizon 2020, als zodanig volledig 
beschikbaar blijven om innovatie en 
slimme oplossingen in de landbouw- en de 
plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen in de landbouw- en 
de plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren;

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen in de landbouw- en 
de plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren, met name om de initiatieven 
inzake slimme dorpen te bevorderen;
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Or. en

Amendement 40
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen in de landbouw- en 
de plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren;

6. is ingenomen met de toegenomen 
steun voor onderzoek en innovatie die 
gericht zijn op de levering van veilig en 
kwalitatief hoogstaand voedsel; benadrukt 
dat het van essentieel belang is dat 
middelen die bestemd zijn voor onderzoek 
in de agri-foodsector, met name uit de 
begroting voor Horizon 2020, als zodanig 
volledig beschikbaar blijven om innovatie 
en slimme oplossingen in de landbouw- en 
de plattelandsontwikkelingssector te 
stimuleren; onderstreept de noodzaak om 
het verband tussen onderzoek en praktijk 
te versterken door primaire producenten 
erbij te betrekken en kennis en beste 
praktijken te verspreiden;

Or. en

Amendement 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie voldoende 
financiële steun te verlenen voor de 
verdere invoering van slimme en 
innovatieve oplossingen in de 
landbouwsector, gezien de bewezen 
voordelen ervan voor het milieu en de 
noodzaak van een grotere doelmatigheid 
in de landbouw; is van mening dat 
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precisielandbouw en het gebruik van 
digitalisering verder moeten worden 
geanalyseerd en bevorderd;

Or. en

Amendement 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. rekening houdend met het feit dat 
de Unie nog steeds kwetsbaar is voor 
uitbraken van dier- en plantenziekten, 
betreurt het dat de kredieten van het fonds 
voor noodmaatregelen in verband met de 
gezondheid van dieren en planten met 
60 % zijn verlaagd;

Or. en

Amendement 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. neemt met grote 
bezorgdheid kennis van de ernstige 
gevolgen van de verspreiding van de 
Afrikaanse varkenspest in verschillende 
lidstaten en het grote aantal sinds het 
begin van 2019 geregistreerde uitbraken; 
is bezorgd over het feit dat grote 
varkenshouderijen zijn getroffen door het 
ruimen van tientallen duizenden dieren; is 
daarom van mening dat het Fonds voor 
noodmaatregelen met betrekking tot de 
gezondheid van planten en dieren moet 
worden uitgebreid;
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Or. en

Amendement 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. betreurt het gebrek aan 
middelen voor de preventie en bestrijding 
van Afrikaanse varkenspest en benadrukt 
dat hiervoor in de begroting van de Unie 
voor 2019 een bedrag van 
28 miljoen EUR is uitgetrokken; 
benadrukt dat ten minste een 
vergelijkbare toewijzing moet worden 
opgenomen in de begroting van de Unie 
voor 2020;

Or. en

Amendement 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. neemt er nota van dat derde 
landen hebben geïnvesteerd in onderzoek 
naar de ontwikkeling van een vaccin 
tegen Afrikaanse varkenspest (AVP); is 
van mening dat de Unie moet investeren 
in onderzoek naar en de ontwikkeling van 
een vaccin, wat zou helpen de 
verspreiding en het vóórkomen van AVP 
zo snel mogelijk tegen te gaan;

Or. en
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Amendement 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. moedigt de lidstaten aan 
om de steun voor de vestiging van jonge 
landbouwers op te voeren, in 
overeenstemming met de doelstelling van 
een betere bijdrage aan de 
generatievernieuwing onder landbouwers 
in de Unie;

Or. en

Amendement 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. benadrukt het belang van 
de vastleggingen en uitgaven voor 
plattelandsontwikkeling voor 
milieumaatregelen in de landbouw en 
voor de plattelandseconomie in ruimere 
zin, met name het belang van initiatieven 
die gericht zijn op jonge landbouwers en 
hen ondersteunen;

Or. en

Amendement 48
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 nonies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 nonies. merkt op dat de Europese 
Raad en het Europees Parlement hun 
goedkeuring hebben gehecht aan de 
mainstreaming van klimaatactie in het 
huidige MFK 2014-2020; herinnert aan 
het verslag van de ERK uit 20161 over 
klimaatuitgaven, waarin staat dat op de 
gebieden landbouw en 
plattelandsontwikkeling geen sprake is 
van een significante verschuiving in de 
richting van klimaatactie en dat niet alle 
potentiële mogelijkheden voor de 
financiering van klimaatgerelateerde actie 
volledig zijn verkend;

Or. en

Amendement 49
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 decies. benadrukt dat voor 
klimaatmainstreaming consistentie en 
samenhang nodig zijn, zowel binnen het 
GLB zelf als tussen het landbouw- en het 
handelsbeleid van de Unie; merkt op dat 
op GLB-betalingen, met name vrijwillige 
gekoppelde steun voor dierlijke productie, 
voorwaarden van toepassing moeten zijn 
die ervoor moeten zorgen dat bij 
betalingen alleen steun wordt verleend 
aan productiemethoden die gunstig zijn 
voor het klimaat, het milieu en de 
biodiversiteit;

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_NL.pdf
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Or. en

Amendement 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 undecies. verzoekt om de toewijzing 
uit de GLB-begroting van verdere 
financiering van maatregelen voor 
verbeteringen in de landbouwsector op het 
vlak van sociaal-economische en 
ecologische duurzaamheid, dierenwelzijn 
en biodiversiteit; pleit voor het opstellen 
van meetbare mijlpalen voor deze 
verbeteringen en regelmatige controle 
door de Commissie en verslaglegging aan 
het Parlement;

Or. en

Amendement 51
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 duodecies. is ingenomen met de 
financiering van nieuwe proefprojecten 
die van essentieel belang zijn voor de 
bezinning over de toekomst van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
namelijk projecten voor de ontwikkeling 
van een instrumentarium voor 
geïntegreerde gewasbescherming voor 
landbouwers, het bevorderen van “slimme 
dorpen” en het opzetten van een 
operationeel programma in de 
veehouderijsector;
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Or. en

Amendement 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 terdecies. verzoekt om stopzetting van 
steun uit de GLB-begroting voor het 
fokken van vechtstieren voor 
stierengevechten;

Or. en

Amendement 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quaterdecies. verzoekt om de 
handhaving van de kredieten voor de 
Posei-programma’s op het 
maximumniveau dat in het recht van de 
Unie is vastgelegd, onderstreept het 
belang van die programma’s voor de 
weerbaarheid van de 
landbouwproducenten en beklemtoont de 
precaire economische situatie van de 
ultraperifere gebieden, die nog ernstig te 
lijden hebben onder de crisis.

Or. en


