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Amendement 1
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen met het 
oog op de verhoging van de ELFPO-
bijdrage voor 
plattelandsontwikkelingsprojecten tot 85% 
van de subsidiabele overheidsuitgaven in 
de regio’s die onder de 
convergentiedoelstelling vallen, en tot 
75% van de subsidiabele 
overheidsuitgaven in de overige regio’s, 
ten einde de betalingen voor maatregelen 
die dringend noodzakelijk zijn voor de 
economische ontwikkeling van de regio’s 
te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 2
Bernadette Bourzai

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat het GLB in de eerste 
plaats ten doel heeft voor de stabilisering 
van de markt te zorgen alsmede de 
consumentenveiligheid en redelijke 
consumentenprijzen te waarborgen, en 
verzoekt de Raad en de Commissie 
derhalve om op de begroting 2009 de 
nodige middelen uit te trekken om te 
kunnen voorzien in nieuwe behoeften ten 
gevolge van de huidige voedselcrisis, met 
name in een verbetering van de toegang tot 
voedsel voor de meest behoeftigen, die het 

herinnert eraan dat het GLB in de eerste 
plaats ten doel heeft voor de stabilisering 
van de markt te zorgen alsmede de 
consumentenveiligheid en redelijke 
consumentenprijzen te waarborgen, en 
verzoekt de Raad en de Commissie 
derhalve om op de begroting 2009 de 
nodige middelen uit te trekken om te 
kunnen voorzien in nieuwe behoeften ten 
gevolge van de huidige voedselcrisis, met 
name in een verbetering van de toegang tot 
voedsel voor de meest behoeftigen, die het 
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meest onder deze crisis te lijden hebben; meest onder deze crisis te lijden hebben, 
teneinde met spoed steun te verlenen aan 
noodlijdende bedrijfstakken, zoals de 
schapen-, de runder- en de melkveeteelt,
die geconcentreerd zijn in de meest 
achtergestelde gebieden;

Or. fr

Amendement 3
Esther De Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het belang van het opzetten 
en de versterking van Europese 
programma's gericht op gezonde voeding, 
zoals het schoolmelk- en 
schoolfruitprogramma;

Or. nl

Amendement 4
Bernadette Bourzai

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwijst naar zijn resolutie van 19 
juni 2008 over de toekomst van de sector 
schapen- en geitenvlees in Europa1,  
waarin het de Commissie en de Raad 
oproept om dringend extra financiële 
ondersteuning toe te kennen aan de 
producenten van schapen- en geitenvlees 
in de Unie om een krachtige, 
onafhankelijke, marktgestuurde en op de 
consument georiënteerde schapen- en 
geitenvleessector in de Unie te 
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ontwikkelen;
_______
1Aangenomen teksten van die datum, 
P6_TA(2008)0310.

Or. fr

Amendement 5
Kyösti Virrankoski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat bij de 
totstandbrenging van een mechanisme om 
snel te kunnen reageren op de snelle 
stijging van de voedselprijzen in 
ontwikkelingslanden, de hand moet 
worden gehouden aan het 
interinstitutioneel akkoord (IA); wijst er 
met klem op dat voor het opzetten van een 
dergelijk mechanisme een wijziging van 
het IA nodig is, waarbij niet-bestede 
bedragen van rubriek 2 naar rubriek 4 
worden overgeheveld; beklemtoont dat 
zo’n wijziging van het IA snel tot stand 
kan komen als er consensus bestaat 
tussen de instellingen; is bezorgd over de 
forse prijsstijgingen van meststoffen en 
verwacht dat het voornemen om voor de 
aankoop van die stoffen geld uit 
bovengenoemd mechanisme te gebruiken 
deze trend nog zal versterken;

Or. en

Amendement 6
Esther De Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het belang van 
transparantie in de productie- en 
distributieketen in de landbouw- en 
voedselsector en verzoekt de Commissie 
hier een monitoringsysteem voor in te 
stellen; 

Or. nl

Amendement 7
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Kyösti Virrankoski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de Commissie aan om in 
het kader van het ELFPO en in 
overeenstemming met de EU-
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag 
inzake plantgenetische bronnen voor 
voedsel en landbouw, een open Europese 
gegevensbank op te zetten voor 
traditionele plantenvariëteiten die niet-
gouvernementele organisaties en 
particuliere en overheidsorganisaties de 
mogelijkheid biedt om, naast de nationale 
genenbanken van de lidstaten, een 
kweekpool op te zetten voor traditionele 
plantenvariëteiten die van bijzondere 
waarde zijn voor de instandhouding van 
de biodiversiteit in de landbouw en voor 
het produceren van 
kwaliteitslevensmiddelen;

Or. en
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Amendement 8
Elisabeth Jeggle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwijst andermaal naar zijn 
standpunt ten aanzien van het opzetten 
van een herstructureringsfonds voor 
melk, dat moet dienen om de melksector, 
met name in achtergestelde en kwetsbare 
gebieden, aan te passen aan de nieuwe 
situatie die zal ontstaan als het 
quotastelsel wordt afgeschaft;

Or. de

Amendement 9
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat er overeenkomstig de 
door de Europese Raad van mei 2007 
goedgekeurde Territoriale Agenda meer 
moet worden gedaan om duurzame 
stedelijke en plattelandsontwikkeling en 
sociale cohesie te verwezenlijken; wijst er 
derhalve op dat er aanvullende kredieten 
moeten worden uitgetrokken voor 
projecten met het oog op een geïntegreerd 
plattelands- en stedelijk structuurbeleid 
waarbij de klemtoon ligt op duurzaam 
beheer van hulpbronnen, documentatie en 
verspreiding van goede praktijken  op het 
gebied van energie-efficiëntie, 
afvalrecycling, de levering van 
kwaliteitslevensmiddelen over korte 
afstanden en duurzame vervoersystemen 
rond de steden, onder meer door middel 
van goede publiek-private 
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partnerschappen;

Or. en

Amendement 10
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat het 
herstructureringsfonds in de sector suiker 
alleen moet worden gebruikt voor 
maatregelen die aantoonbaar bijdragen 
tot diversificatie van de 
plattelandseconomie en tot verbetering 
van het milieu en de 
werkgelegenheidsmogelijkheden;

Or. en

Amendement 11
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
een meer verfijnd stelsel van prestatie-
indicatoren voor landbouwstelsels en 
productiemethoden te hanteren in het 
kader van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling, ten einde het
hoofd te bieden aan de uitdagingen in 
verband met klimaatverandering, 
waterbescherming, biodiversiteit en 
hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 12
Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Niels Busk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt om een proefproject voor 
de beoordeling van de kosten die 
landbouwers moeten dragen om de EU-
normen op het gebied van milieu, 
dierenwelzijn en voedselveiligheid na te 
leven, alsook van de kosten die verbonden 
zijn aan door landbouwers verleende 
diensten van openbaar belang, zoals de 
instandhouding van landschap door 
middel van landbouwactiviteiten;

Or. en

Amendement 13
Niels Busk, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt om een forse verhoging van 
de kredieten voor het schoolmelk- en 
schoolfruitprogramma;

Or. en
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