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Amendement 1
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 18 januari 2011 
over de erkenning van landbouw als 
sector die van strategisch belang is voor 
de voedselzekerheid1,

Or. en

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 349 van het VWEU, 
waarin een specifieke regeling voor de 
ultraperifere gebieden wordt vastgelegd;

Or. pt

Amendement 3
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek getiteld "Consequences, 
opportunities and challenges of modern 
biotechnology in Europe" (2007),

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0006.
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Or. en

Amendement 4
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek getiteld "Compendium of 
reference methods for GMO analysis" 
(2010),

Or. en

Amendement 5
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Visum 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek getiteld "Impacts of the EU 
biofuel target on agricultural markets and 
land use: a comparative modelling 
assessment" (2010),

Or. en

Amendement 6
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de op 12 oktober 2011 
gepresenteerde wetgevingsvoorstellen 
voor de hervorming van het GLB 
(COM(2011)625/3, COM(2011)627/3, 
COM(2011)628/3, COM(2011)629, 
COM(2011)630/3, COM(2011)631/3), en 
het voorstel voor een integrale-GMO-
verordening,

Or. hu

Amendement 7
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. gezien de grote volatiliteit van de 
landbouwgrondstoffenprijzen en de 
inputprijzen, die tot toegenomen 
onzekerheid voor de inkomens en de 
langetermijninvesteringen in de landbouw 
heeft geleid;

A. gezien de grote volatiliteit van de 
landbouwgrondstoffenprijzen en de 
inputprijzen, die mogelijk tot toegenomen 
onzekerheid voor de inkomens en de 
langetermijninvesteringen in de landbouw 
heeft geleid;

Or. de

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. gezien de grote volatiliteit van de 
landbouwgrondstoffenprijzen en de 
inputprijzen, die tot toegenomen 
onzekerheid voor de inkomens en de 
langetermijninvesteringen in de landbouw 

A. gezien de grote volatiliteit van de 
landbouwgrondstoffenprijzen en de 
inputprijzen, die tot toegenomen 
onzekerheid voor de inkomens en de 
langetermijninvesteringen in de landbouw 
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heeft geleid; heeft geleid, met nog ernstiger gevolgen 
voor de meest afgelegen gebieden, 
berggebieden, eilanden en ultraperifere 
gebieden, waar de grote afstand en het 
insulaire karakter hoge bijkomende 
kosten met zich meebrengen, die leiden tot 
een aanzienlijk verlies aan inkomsten 
voor de landbouwers in die regio's;

Or. pt

Amendement 9
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de totale inputkosten 
voor de Europese boeren van 2000 tot 2010 
gemiddeld met bijna 40% zijn toegenomen, 
terwijl de outputprijzen met minder dan 
25% zijn gestegen, hetgeen blijkt uit cijfers 
van Eurostat; overwegende dat de stijging 
van de inputkosten in het eerste decennium 
van deze eeuw voor energie en 
smeermiddelen 60% bedroeg, voor 
kunstmest en bodemverbeteraars bijna 
80%, voor diervoeder ruim 30%, voor 
machines en andere apparatuur rond 36%, 
voor zaai- en pootgoed bijna 30% en voor 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden
bijna 13%;

B. overwegende dat de totale inputkosten 
voor de Europese boeren van 2000 tot 2010 
gemiddeld met bijna 40% zijn toegenomen, 
terwijl de outputprijzen met minder dan 
25% zijn gestegen, hetgeen blijkt uit cijfers 
van Eurostat; overwegende dat de stijging 
van de inputkosten in het eerste decennium 
van deze eeuw voor energie en 
smeermiddelen 60% bedroeg, voor 
kunstmest en bodemverbeteraars bijna 
80%, voor diervoeder ruim 30%, voor 
machines en andere apparatuur rond 36%, 
voor zaai- en pootgoed bijna 30% en voor 
gewasbeschermingsmiddelen bijna 13%;

Or. de

Amendement 10
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de totale inputkosten 
voor de Europese boeren van 2000 tot 2010 
gemiddeld met bijna 40% zijn toegenomen, 
terwijl de outputprijzen met minder dan 
25% zijn gestegen, hetgeen blijkt uit cijfers 
van Eurostat; overwegende dat de stijging 
van de inputkosten in het eerste decennium 
van deze eeuw voor energie en 
smeermiddelen 60% bedroeg, voor 
kunstmest en bodemverbeteraars bijna 
80%, voor diervoeder ruim 30%, voor 
machines en andere apparatuur rond 36%, 
voor zaai- en pootgoed bijna 30% en voor 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden 
bijna 13%;

B. overwegende dat de totale inputkosten 
voor de Europese boeren van 2000 tot 2010 
gemiddeld met bijna 40% zijn toegenomen, 
terwijl de outputprijzen met minder dan 
25% zijn gestegen, hetgeen blijkt uit cijfers 
van Eurostat; overwegende dat de stijging 
van de inputkosten in het eerste decennium 
van deze eeuw voor energie en 
smeermiddelen 60% bedroeg, voor 
kunstmest en bodemverbeteraars bijna 
80%, voor diervoeder ruim 30%, voor 
machines en andere apparatuur rond 36%, 
voor zaai- en pootgoed bijna 30% en voor 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden 
bijna 13%, en overwegende dat het in dit 
licht noodzakelijk is de boeren betere 
mogelijkheden te bieden om goedkoper in 
te kopen, met name op de wereldmarkten;

Or. en

Amendement 11
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de totale inputkosten 
voor de Europese boeren van 2000 tot 2010 
gemiddeld met bijna 40% zijn toegenomen, 
terwijl de outputprijzen met minder dan 
25% zijn gestegen, hetgeen blijkt uit cijfers 
van Eurostat; overwegende dat de stijging 
van de inputkosten in het eerste decennium 
van deze eeuw voor energie en 
smeermiddelen 60% bedroeg, voor 
kunstmest en bodemverbeteraars bijna 
80%, voor diervoeder ruim 30%, voor 
machines en andere apparatuur rond 36%, 
voor zaai- en pootgoed bijna 30% en voor 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden 

B. overwegende dat de totale inputkosten 
voor de Europese boeren van 2000 tot 2010 
gemiddeld met bijna 40% zijn toegenomen, 
terwijl de outputprijzen met minder dan 
25% zijn gestegen, hetgeen blijkt uit cijfers 
van Eurostat; overwegende dat de stijging 
van de inputkosten in het eerste decennium 
van deze eeuw voor energie en 
smeermiddelen 60% bedroeg, voor 
kunstmest en bodemverbeteraars bijna 
80%, voor diervoeder ruim 30%, voor 
machines en andere apparatuur rond 36%, 
voor zaai- en pootgoed bijna 30% en voor 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden 
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bijna 13%; bijna 13%, maar wijst erop dat de 
ontwikkeling reeds aan het begin van de 
jaren negentig naast de consolidatie van 
het neoliberaal economisch beleid in 
versneld tempo heeft plaatsgevonden;

Or. hu

Amendement 12
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat hogere 
voedselprijzen niet automatisch leiden tot 
hogere inkomsten voor de 
landbouwbedrijven, met name vanwege de 
snelheid waarmee de inputkosten van de 
landbouwbedrijven stijgen en het 
toenemende verschil tussen producenten-
en consumentenprijzen;

Or. en

Amendement 13
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de toename van de 
productiekosten en de moeilijkheden om 
die kosten door te berekenen in de hele 
distributieketen de overleving van 
verschillende ondernemingen op korte 
termijn in gevaar kunnen brengen en de 
productiesector in verschillende lidstaten 
kunnen vernietigen, wat de problemen 
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met de handelsbalans, het volume van de 
invoer en de afhankelijkheid van de 
volatiliteit van de buitenlandse markten 
kan aanscherpen;

Or. pt

Amendement 14
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de consument ook 
schade ondervindt van de huidige situatie, 
aangezien de producenten er niet in 
slagen om de exponentiële stijging van de 
productiefactoren door te berekenen aan 
de distributiesector, die de stijging op zijn 
beurt doorberekent aan de consument, 
met grote winstmarges;

Or. pt

Amendement 15
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inputprijzen naar 
verwachting verder zullen stijgen door 
schaarste en de toenemende vraag vanuit 
de opkomende economieën;

C. overwegende dat de inputprijzen naar 
verwachting verder zullen stijgen door 
schaarste, de toenemende vraag vanuit de 
opkomende economieën en 
beleidsmaatregelen die het voor de 
Europese boeren moeilijker maken om 
toegang te krijgen tot goedkopere 
diervoeders op de wereldmarkt;

Or. en
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Amendement 16
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de inputprijzen naar 
verwachting verder zullen stijgen door 
schaarste en de toenemende vraag vanuit 
de opkomende economieën;

C. overwegende dat de inputprijzen naar 
verwachting verder zullen stijgen door 
schaarste en de toenemende vraag naar 
voedsel vanuit de opkomende economieën;

Or. en

Amendement 17
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
voedselproductie regelmatig kan worden 
doorkruist door uiteenlopende factoren, 
zoals de gevolgen van plagen en ziekten, 
tekorten aan natuurlijke hulpbronnen en 
natuurrampen;

Or. en

Amendement 18
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de huidige 
prijsvolatiliteit een Europese en een 
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mondiale dimensie heeft, waardoor er een 
specifieke communautaire oplossing moet 
komen voor de voedselproductieketen, 
waarin rekening gehouden wordt met het 
strategische belang van deze keten binnen 
de Europese Unie, en dat er op mondiaal 
niveau gerichte actie moet worden 
ondernomen op het niveau van de G20;

Or. pt

Amendement 19
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de EU in 
toenemende mate afhankelijk is van de 
productiefactoren, die noodzakelijk zijn 
voor het behoud van de landbouw op het 
Europese grondgebied; verzoekt daarom 
om die afhankelijkheid snel af te bouwen 
via investeringen en politieke 
beslissingen, om zo een grotere autonomie 
van de EU op het vlak van 
voedselvoorziening te bewerkstelligen;

Or. pt

Amendement 20
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de EU sterk 
afhankelijk is van de invoer van fossiele 
brandstoffen; overwegende dat een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen een 



PE473.999v01-00 12/114 AM\880724NL.doc

NL

centraal element vormt van de 
Europa 2020-strategie en het stappenplan 
van de Commissie voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa;

Or. en

Amendement 21
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de 
landbouwproductie in de EU grotendeels 
afhankelijk is van aardolie en dat de 
voedselvoorzieningsketen in hoge mate op 
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
olie is aangewezen; overwegende dat de 
mondiale olieproductie naar verwachting 
zal beginnen te dalen met 2 tot 3 % per 
jaar;

Or. en

Amendement 22
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat stijgingen van 
de prijs van ruwe olie onvermijdelijk met 
een toename van de inputkosten van 
landbouwbedrijven gepaard gaan en tot 
hogere energie-, voeder- en 
meststofprijzen leiden, met alle gevolgen 
van dien voor de mondiale 
voedselproductie;
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Or. en

Amendement 23
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de 
productie van landbouwmeststoffen 
volledig afhankelijk is van de 
ononderbroken aanvoer van fosfaaterts; 
overwegende dat de prijs van deze 
grondstof in 2007/2008 met 800% is 
gestegen en dat de aanvoer ervan tegen 
2033-2035 een piek zou kunnen bereiken, 
waarna fosfaaterts steeds schaarser zal 
worden;

Or. en

Amendement 24
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
fytosanitaire, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften;

E. overwegende dat de kosten voor de 
akkerbouw en de veehouderij bovendien 
stijgen door fytosanitaire, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Köstinger



PE473.999v01-00 14/114 AM\880724NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
fytosanitaire, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften;

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
toenemende fytosanitaire, 
dierenbeschermings-, milieu-, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften;

Or. de

Amendement 26
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
fytosanitaire, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften;

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
fytosanitaire, hygiëne-, voedselveiligheids-
en dierenwelzijnvoorschriften;

Or. es

Amendement 27
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
fytosanitaire, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften,

E. overwegende dat de kosten voor de 
veehouderij bovendien stijgen door 
fytosanitaire, hygiëne- en 
voedselveiligheidsvoorschriften, waardoor 
het concurrentievermogen van Europese 
producenten verder afneemt in 
vergelijking met producenten uit derde 
landen, die niet aan deze strenge eisen 
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hoeven te voldoen;

Or. hu

Amendement 28
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de EU hoge 
normen heeft vastgesteld op het gebied 
van voedselveiligheid en de bescherming 
van de menselijke gezondheid en het 
milieu, wat gevolgen heeft voor de duur 
en de kosten van de ontwikkeling van 
nieuwe praktijken en instrumenten, zowel 
in de toeleverings- als de distributieketen;

Or. en

Amendement 29
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de consument 
door de daling van de koopkracht steeds 
vaker genoodzaakt is om te kiezen voor 
producten van mindere kwaliteit en 
veiligheid dan de producten die in de 
Europese Unie geproduceerd worden, en 
producten die niet traceerbaar zijn, in het 
bijzonder wanneer het gaat om 
vleesproducten;

Or. pt
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Amendement 30
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat van de totale 
waterleveranties in Europa gemiddeld 42% 
voor de landbouw bestemd is (in 
Griekenland 88%, in Spanje 72% en in 
Portugal 59%) en dat de kosten van 
bevloeiing en afwatering door schaarste 
aan zoet water aanmerkelijk zijn 
toegenomen en door de 
klimaatverandering waarschijnlijk verder 
zullen stijgen;

F. overwegende dat van de totale 
waterleveranties in Europa gemiddeld 42% 
voor de landbouw bestemd is (in 
Griekenland 88%, in Spanje 72% en in 
Portugal 59%) en dat de kosten van 
bevloeiing en afwatering zijn toegenomen 
teneinde de doeltreffendheid van de 
irrigatietechnieken te verbeteren, en dat 
een deel van het voor de landbouw 
gebruikte water terugkeert in de 
natuurlijke waterkringloop;

Or. es

Amendement 31
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat van de totale 
waterleveranties in Europa gemiddeld 42% 
voor de landbouw bestemd is (in 
Griekenland 88%, in Spanje 72% en in 
Portugal 59%) en dat de kosten van 
bevloeiing en afwatering door schaarste 
aan zoet water aanmerkelijk zijn 
toegenomen en door de klimaatverandering 
waarschijnlijk verder zullen stijgen;

F. overwegende dat van de totale 
waterleveranties in Europa gemiddeld 42% 
voor de landbouw bestemd is (in 
Griekenland 88%, in Spanje 72% en in 
Portugal 59%) en dat de kosten van 
bevloeiing, kanalisering van water in 
wetlandgebieden en afwatering door 
schaarste aan zoet water aanmerkelijk zijn 
toegenomen en door de klimaatverandering 
waarschijnlijk verder zullen stijgen;

Or. lv
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Amendement 32
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat van de totale 
waterleveranties in Europa gemiddeld 42% 
voor de landbouw bestemd is (in 
Griekenland 88%, in Spanje 72% en in 
Portugal 59%) en dat de kosten van 
bevloeiing en afwatering door schaarste 
aan zoet water aanmerkelijk zijn 
toegenomen en door de klimaatverandering 
waarschijnlijk verder zullen stijgen;

F. overwegende dat van de totale 
waterleveranties in Europa gemiddeld 42% 
voor de landbouw bestemd is (in 
Griekenland 88%, in Spanje 72% en in 
Portugal 59%) en dat de kosten van 
bevloeiing en afwatering door schaarste 
aan en het niet-duurzame beheer van zoet 
water aanmerkelijk zijn toegenomen en 
door de klimaatverandering waarschijnlijk 
verder zullen stijgen;

Or. hu

Amendement 33
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en 
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om 
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren, zo nodig door betere regelgeving;

Schrappen.

Or. fr

Amendement 34
Mairead McGuinness, James Nicholson
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en 
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren, zo nodig door betere regelgeving;

G. overwegende dat de koopprijzen en 
pachtkosten voor landbouwgrond 
rechtstreeks van invloed zijn op de 
levensvatbaarheid van de landbouw en op 
de mogelijkheden voor jonge boeren om 
zelf een landbouwbedrijf op te zetten;

Or. en

Amendement 35
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om 
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren, zo nodig door betere regelgeving;

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw, 
met name in het geval van jonge 
landbouwbedrijven, en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over beleid en 
regelgeving ter verbetering van de 
toegang tot landbouwgrond, vooral voor 
jonge boeren, zonder daardoor nieuwe 
verstoringen in te voeren;

Or. en

Amendement 36
Britta Reimers
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en 
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om 
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren, zo nodig door betere regelgeving;

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en 
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om 
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren;

Or. de

Amendement 37
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en 
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om 
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren, zo nodig door betere regelgeving;

G. overwegende dat de stijgende pacht- en 
grondprijzen ook van grote invloed zijn op 
de levensvatbaarheid van de landbouw en 
jonge landbouwbedrijven en dat hiermee 
rekening moet worden gehouden bij de 
gedachtevorming over mogelijkheden om 
de inputkosten te verlagen; overwegende 
dat in deze situatie verbetering moet 
worden gebracht, vooral voor jonge 
boeren, zo nodig door betere regelgeving;
overwegende dat nieuwe 
wetgevingsvoorstellen de bestaande 
pachtstelsels in de verschillende lidstaten 
ongemoeid moet laten en deze niet mogen 
ondermijnen;

Or. en
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Amendement 38
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt;

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven;

Or. en

Amendement 39
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt;

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven;

Or. de

Amendement 40
Spyros Danellis
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt;

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
traditionele gewasdiversiteit sterk negatief 
beïnvloedt;

Or. en

Amendement 41
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt;

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt, 
en dat de boeren weinig zicht hebben op 
de prijsontwikkeling;

Or. es
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Amendement 42
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt;

H. overwegende dat er bij de leveranciers 
van benodigdheden voor de landbouw van 
een sterke concentratie sprake is: 75% van 
de landbouwchemicaliënmarkt is in handen 
van zes bedrijven en 45% van de 
zaaigoedmarkt is in handen van slechts drie 
bedrijven; overwegende dat deze 
concentratie ertoe bijdraagt dat de prijzen 
van zaaigoed hoog blijven en de 
gewasdiversiteit sterk negatief beïnvloedt; 
overwegende dat niet alleen bij 
leveranciers maar ook bij de 
levensmiddelen(detail)handel sprake is 
van hoge marktconcentraties, die leiden 
tot een extra kostendruk voor de 
landbouw;

Or. de

Amendement 43
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de 
levensvatbaarheid en het 
concurrentievermogen van kleine 
bedrijven (kleine gewassen) onevenredig 
worden geraakt door de juridische en 
structurele veranderingen in de sector van 
de landbouwproductiemiddelen en dat een 
beter inzicht in de gevolgen van dergelijke 
veranderingen noodzakelijk is;

Or. es
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Amendement 44
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 
aan de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

Schrappen.

Or. ro

Amendement 45
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 
aan de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor boeren vooral te wijten is aan 
toenemende brandstof, meststof- en 
voederprijzen;

Or. en

Amendement 46
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 
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aan de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

aan de procedures om van de bevoegde 
nationale autoriteiten toestemming te 
verkrijgen voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
en aan de rechten die in dit verband 
moeten worden betaald;

Or. bg

Amendement 47
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 
aan de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

I. overwegende dat de rechten die voor het 
gebruik van gecertificeerd en geoctrooieerd 
zaaigoed moeten worden betaald een van 
de factoren vormen die bijdragen tot de 
stijging van de kosten voor zaaigoed;

Or. en

Amendement 48
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 
aan de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

I. overwegende dat de rechten die voor het 
gebruik van gecertificeerd en geoctrooieerd 
zaaigoed moeten worden betaald, naast 
hogere energiekosten, bijdragen tot de 
stijging van de kosten voor zaaigoed;

Or. en
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Amendement 49
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed vooral te wijten is 
aan de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

I. overwegende dat de stijging van de 
kosten voor zaaigoed mede te wijten is aan 
de rechten die voor het gebruik van 
gecertificeerd en geoctrooieerd zaaigoed 
moeten worden betaald;

Or. fr

Amendement 50
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat, gezien de extreme 
schommelingen in landbouwprijzen in de 
gehele voedselketen en de daarmee 
samenhangende financiële speculatie,
markttransparantie bij de toelevering mede
van groot belang is om tot betere 
concurrentie en weerstand tegen 
prijsvolatiliteit te komen;

J. overwegende dat markttransparantie 
zowel in de toeleverings- als de 
distributieketen van de voedingssector van 
essentieel belang is om tot betere 
concurrentie en weerstand tegen 
prijsvolatiliteit te komen;

Or. en

Amendement 51
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat boeren zowel in de 
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toeleveringsketen voor 
landbouwproductiemiddelen als in de 
voedselvoorzieningsketen prijsvolgers 
zijn;

Or. en

Amendement 52
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een beter 
input- en hulpbronnenbeheer (energie, 
bodem en nutriënten, water) nodig zijn om 
de nieuwe economische en ecologische 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
onder meer in het kader van de 
Europa 2020-strategie; overwegende dat 
investeringen de boeren voldoende 
resultaat moeten opleveren, zodat zij 
kunnen overstappen op landbouwmethoden 
die een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen maken en die duurzaam en 
innoverend zijn;

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een beter 
beheer van hulpbronnen, waaronder 
energie, bodem en nutriënten, 
watertechnologie, zaaigoed en 
landbouwchemicaliën, nodig zijn om de 
nieuwe economische en ecologische 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
onder meer in het kader van de 
Europa 2020-strategie; overwegende dat 
investeringen de boeren voldoende 
resultaat moeten opleveren, zodat zij 
kunnen overstappen op landbouwmethoden 
die een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen maken en die duurzaam en 
innoverend zijn;

Or. en

Amendement 53
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een beter

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een 
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input- en hulpbronnenbeheer (energie, 
bodem en nutriënten, water) nodig zijn om 
de nieuwe economische en ecologische 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
onder meer in het kader van de Europa 
2020-strategie; overwegende dat 
investeringen de boeren voldoende 
resultaat moeten opleveren, zodat zij 
kunnen overstappen op landbouwmethoden 
die een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen maken en die duurzaam en 
innoverend zijn;

efficiënter input- en hulpbronnenbeheer 
(energie, bodem en nutriënten, water) 
nodig zijn om de nieuwe economische en 
ecologische uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden, onder meer in het kader 
van de Europa 2020-strategie; 
overwegende dat investeringen de boeren 
voldoende resultaat moeten opleveren, 
zodat zij kunnen overstappen op 
landbouwmethoden die een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen maken en die 
duurzaam en innoverend zijn;

Or. de

Amendement 54
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een beter
input- en hulpbronnenbeheer (energie, 
bodem en nutriënten, water) nodig zijn om 
de nieuwe economische en ecologische 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
onder meer in het kader van de Europa 
2020-strategie; overwegende dat 
investeringen de boeren voldoende 
resultaat moeten opleveren, zodat zij 
kunnen overstappen op landbouwmethoden 
die een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen maken en die duurzaam en 
innoverend zijn;

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een 
efficiënter input- en hulpbronnenbeheer 
(energie, bodem en nutriënten, water) 
nodig zijn om de nieuwe economische en 
ecologische uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden, onder meer in het kader 
van de Europa 2020-strategie; 
overwegende dat investeringen de boeren 
voldoende resultaat moeten opleveren, 
zodat zij kunnen overstappen op 
landbouwmethoden die een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen maken en die 
duurzaam en innoverend zijn;

Or. de

Amendement 55
Spyros Danellis
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een beter 
input- en hulpbronnenbeheer (energie, 
bodem en nutriënten, water) nodig zijn om 
de nieuwe economische en ecologische 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
onder meer in het kader van de 
Europa 2020-strategie; overwegende dat 
investeringen de boeren voldoende 
resultaat moeten opleveren, zodat zij 
kunnen overstappen op
landbouwmethoden die een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen maken en die 
duurzaam en innoverend zijn;

K. overwegende dat 
langetermijninvesteringen in een beter 
input- en hulpbronnenbeheer (energie, 
bodem en nutriënten, water) nodig zijn om 
de nieuwe economische en ecologische 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
onder meer in het kader van de 
Europa 2020-strategie; overwegende dat 
voorlichtingsdiensten en institutionele 
verbeteringen en innovaties die van 
invloed zijn op het inputgebruik en de 
attitudes en vaardigheden van de boeren, 
van cruciaal belang zijn voor de invoering 
van landbouwmethoden die een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen maken en die 
duurzaam en innoverend zijn;

Or. en

Amendement 56
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat advies-, 
voorlichtings- en scholingsdiensten een 
sleutelrol toekomt bij de bevordering van 
een steeds duurzamere en 
kosteneffectievere landbouwproductie in 
de EU;

Or. en

Amendement 57
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann



AM\880724NL.doc 29/114 PE473.999v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat betere 
afvalwaterzuiveringssystemen bij 
boerenbedrijven en op het platteland en 
compostering van drijfmest potentiële 
bronnen van nutriënten en energie zijn, 
mits diepgaand wordt onderzocht hoe een 
en ander kan worden toegepast en mits 
potentieel gevaarlijke stoffen op de juiste 
manier behandeld worden en er strikt 
toezicht wordt gehouden;

L. overwegende dat de vergisting van 
drijfmest in teelttechnisch en ecologisch 
opzicht gewenst is;

Or. de

Amendement 58
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat betere 
afvalwaterzuiveringssystemen bij 
boerenbedrijven en op het platteland en 
compostering van drijfmest potentiële 
bronnen van nutriënten en energie zijn, 
mits diepgaand wordt onderzocht hoe een 
en ander kan worden toegepast en mits 
potentieel gevaarlijke stoffen op de juiste 
manier behandeld worden en er strikt 
toezicht wordt gehouden;

L. overwegende dat compost en drijfmest 
potentiële bronnen van nutriënten en 
energie zijn;

Or. de

Amendement 59
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Overweging L
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat betere 
afvalwaterzuiveringssystemen bij 
boerenbedrijven en op het platteland en 
compostering van drijfmest potentiële 
bronnen van nutriënten en energie zijn, 
mits diepgaand wordt onderzocht hoe een 
en ander kan worden toegepast en mits 
potentieel gevaarlijke stoffen op de juiste 
manier behandeld worden en er strikt 
toezicht wordt gehouden;

L. overwegende dat betere 
afvalwaterzuiveringssystemen bij 
boerenbedrijven en op het platteland en 
compostering van drijfmest potentiële 
bronnen van nutriënten en energie zijn, 
mits diepgaand wordt onderzocht hoe een 
en ander kan worden toegepast en mits 
potentieel gevaarlijke stoffen op de juiste 
manier behandeld worden en er strikt 
toezicht wordt gehouden, waarbij er ook 
stimulansen geboden moeten worden voor 
de productie van energie op basis van die 
biomassa, om zo eveneens bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
landbouwbedrijven;

Or. pt

Amendement 60
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. doordat producenten met een 
gemengd biologisch landbouwbedrijf in 
veel grotere mate de interne 
mogelijkheden van hun bedrijf benutten, 
zoals eigen productie van diervoeder, 
vruchtwisseling, het gebruik van dierlijke 
mest, mechanische onkruidbestrijding, 
enz., kunnen ze hun afhankelijkheid van 
een verhoging in de prijs van meststoffen, 
bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en 
onkruidbestrijdingsmiddelen aanzienlijk 
verminderen;

Or. hu
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Amendement 61
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
duurzame lokale energieopwekking (wind-
en zonne-energie, benutting van afval, 
e.d.);

M. overwegende dat er in de landbouw 
door middel van een betere energie-
efficiëntie aanzienlijke mogelijkheden voor 
energie- en kostenbesparing zijn, die
dankzij verbeteringen in de energie-
efficiëntie en duurzame lokale 
energieopwekking extra verbeterd kunnen 
worden (wind- en zonne-energie, 
biomassa- en biogasinstallaties, 
biobrandstoffen, benutting van afval, e.d.);

Or. de

Amendement 62
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
duurzame lokale energieopwekking (wind-
en zonne-energie, benutting van afval, 
e.d.);

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
een optimaal gebruik van de 
mogelijkheden van duurzame 
energieopwekking (wind- en zonne-
energie, benutting van afval, e.d.);

Or. fr

Amendement 63
Krisztina Morvai
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Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
duurzame lokale energieopwekking (wind-
en zonne-energie, benutting van afval, 
e.d.),

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
duurzame lokale energieopwekking (wind-
en zonne-energie, biogas, plantaardige 
olie als stuwstof, benutting van afval, e.d.);

Or. hu

Amendement 64
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
duurzame lokale energieopwekking (wind-
en zonne-energie, benutting van afval, 
e.d.);

M. overwegende dat er in de landbouw 
aanzienlijke mogelijkheden voor energie-
en kostenbesparing zijn dankzij 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
duurzame lokale energieopwekking (wind-
en zonne-energie, benutting van afval, 
e.d.); benadrukt in dit verband dat 
drijfmest die voldoet aan de 
kwaliteitseisen volgens de mestwetgeving 
en voor hergebruik als meststof bestemd 
is, geen afval is indien deze vooraf in een 
agrarische biogasinstallatie vergist wordt;

Or. de

Amendement 65
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 
gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt 
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen,

Schrappen.

Or. hu

Amendement 66
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 
gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

N. overwegende dat wisselbouw tot het 
indammen van de klimaatverandering kan
bijdragen en voor een duurzaam het 
gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen zorgt;

Or. en

Amendement 67
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 

N. overwegende dat wisselbouw tot het 
indammen van de klimaatverandering kan
bijdragen en voor een duurzaam het 
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gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen zorgt;

Or. en

Amendement 68
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 
gelden, omdat daardoor de
klimaatverandering kan worden gedempt
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

N. overwegende dat wisselbouw een 
gunstig effect op de klimaatverandering 
kan hebben en aan terugdringing van het 
gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan bijdragen;

Or. de

Amendement 69
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 
gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt 
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

N. overwegende dat wisselbouw een zeer 
gunstig effect op de klimaatverandering 
kan hebben en ertoe kan leiden dat het 
gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;



AM\880724NL.doc 35/114 PE473.999v01-00

NL

Or. de

Amendement 70
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 
gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt 
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet 
gelden, omdat daardoor het gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan 
worden teruggedrongen;

Or. fr

Amendement 71
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet
gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt 
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

N. overwegende dat wisselbouw, voor 
zover mogelijk onder de lokale 
omstandigheden, als een van de 
"vergroeningsmaatregelen" in het kader 
van de GLB-hervorming kan gelden, 
omdat daardoor de klimaatverandering kan 
worden gedempt en het gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan 
worden teruggedrongen;

Or. en
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Amendement 72
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wisselbouw als een 
van de "vergroeningsmaatregelen" in het 
kader van de GLB-hervorming moet
gelden, omdat daardoor de 
klimaatverandering kan worden gedempt 
en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen kan worden 
teruggedrongen;

N. overwegende dat wisselbouw en het 
basisbeginsel van gewassenteelt1 als 
"vergroeningsmaatregelen"in het kader van 
de GLB-hervorming moeten gelden, omdat 
daardoor de klimaatverandering kan 
worden gedempt en het gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan 
worden teruggedrongen;
1 Opmerking van de vertaler: het is niet 
zeker dat deze vertaling juist is: in het 
origineel is er sprake van een 
grammaticaal probleem, waarvoor we 
geen oplossing hebben kunnen vinden.

Or. lv

Amendement 73
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de teelt van 
peulvruchten en intensivering van de 
productie op basis van gras van eigen 
bodem in de EU kunnen resulteren in een 
daling van het eiwittekort en een geringere 
afhankelijkheid van voederimport, en een 
sterke kostendaling voor de boeren;

O. overwegende dat de teelt van 
peulvruchten en intensivering van de 
productie op basis van gras van eigen 
bodem in de EU zouden kunnen resulteren 
in een daling van het eiwittekort en een 
geringere afhankelijkheid van 
voederimport;

Or. de

Amendement 74
Mairead McGuinness, James Nicholson, Esther de Lange
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Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de teelt van 
peulvruchten en intensivering van de 
productie op basis van gras van eigen 
bodem in de EU kunnen resulteren in een 
daling van het eiwittekort en een geringere 
afhankelijkheid van voederimport, en een 
sterke kostendaling voor de boeren;

O. overwegende dat de teelt van 
peulvruchten en intensivering van de 
productie op basis van gras van eigen 
bodem in de EU in een daling van het 
eiwittekort en een geringere 
afhankelijkheid van voederimport zouden
resulteren en een sterke kostendaling voor 
de boeren kunnen opleveren, maar geen 
pasklare oplossing voor de diverse 
onevenwichtigheden in de 
toeleveringsketen voor 
landbouwproductiemiddelen vormen en 
tevens tot een vermindering van de 
productie van andere, energie-efficiëntere 
landbouwgewassen zouden leiden;

Or. en

Amendement 75
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de teelt van 
peulvruchten en intensivering van de 
productie op basis van gras van eigen 
bodem in de EU kunnen resulteren in een 
daling van het eiwittekort en een geringere 
afhankelijkheid van voederimport, en een 
sterke kostendaling voor de boeren;

O. overwegende dat de teelt van 
peulvruchten en intensivering van de 
productie op basis van gras van eigen 
bodem in de EU zouden resulteren in een 
daling van het eiwittekort en een geringere 
afhankelijkheid van de invoer van niet-
granen voor voederdoeleinden, en een 
sterke kostendaling voor sommige boeren;

Or. en
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Amendement 76
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Herbert 
Dorfmann

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het opnemen van 
energiegewassen in wisselbouwsystemen 
en extensieve veehouderij ook een 
aanzienlijke bijdrage tot kostenreductie 
kunnen leveren en tot een geringere NO2-
uitstoot en een geringere uitspoeling van 
nutriënten kunnen leiden;

Schrappen.

Or. de

Amendement 77
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het opnemen van 
energiegewassen in wisselbouwsystemen 
en extensieve veehouderij ook een 
aanzienlijke bijdrage tot kostenreductie 
kunnen leveren en tot een geringere NO2-
uitstoot en een geringere uitspoeling van 
nutriënten kunnen leiden;

Schrappen.

Or. de

Amendement 78
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Overweging P



AM\880724NL.doc 39/114 PE473.999v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het opnemen van 
energiegewassen in wisselbouwsystemen 
en extensieve veehouderij ook een 
aanzienlijke bijdrage tot kostenreductie 
kunnen leveren en tot een geringere NO2-
uitstoot en een geringere uitspoeling van 
nutriënten kunnen leiden;

P. overwegende dat het opnemen van 
energiegewassen in wisselbouwsystemen 
en het gebruik daarvan in de sector van de
extensieve veehouderij ook een 
aanzienlijke bijdrage tot kostenreductie 
kunnen leveren en tot een geringere NO2-
uitstoot en een geringere uitspoeling van 
nutriënten kunnen leiden;

Or. fr

Amendement 79
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat dergelijke 
maatregelen niet mogen leiden tot een 
vermindering van de productiviteit of de 
output die de continuïteit van de 
voedselvoorziening in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 80
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen 
kan hebben, zoals kostenreductie voor de 
boer en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 

Schrappen.
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specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur 
tot een aanmerkelijk geringer verbruik 
van diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Or. de

Amendement 81
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen 
kan hebben, zoals kostenreductie voor de 
boer en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur 
tot een aanmerkelijk geringer verbruik 
van diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden,

Schrappen.

Or. ro

Amendement 82
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen
kan hebben, zoals kostenreductie voor de 

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed onder bepaalde 
omstandigheden en voor specifieke 
gewassoorten een alternatief kan bieden 
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boer en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur 
tot een aanmerkelijk geringer verbruik 
van diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

voor handelszaad;

Or. en

Amendement 83
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals kostenreductie voor de boer
en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur tot 
een aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals minder afhankelijkheid van 
aangekochte productiemiddelen en 
kostenreductie voor sommige boeren, 
terwijl er tevens op specifieke 
teeltbehoeften kan worden ingespeeld; 
overwegende dat een betere infrastructuur 
op dit terrein op den duur tot een 
aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden en de 
biodiversiteit kan bevorderen;

Or. en

Amendement 84
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Overweging Q
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Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals kostenreductie voor de boer 
en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur tot 
een aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals kostenreductie voor de boer 
en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur tot 
een aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Or. fr

Amendement 85
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals kostenreductie voor de boer 
en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur tot 
een aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed, voor zover 
toegestaan bij Verordening (EG) nr. 
2100/94 inzake het communautaire 
kwekersrecht, aanzienlijke economische en 
ecologische voordelen kan hebben, zoals 
kostenreductie voor de boer en een 
geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur tot 
een aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Or. en
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Amendement 86
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals kostenreductie voor de boer 
en een geringere afhankelijkheid van 
grondstoffen, terwijl er tevens op 
specifieke teeltbehoeften kan worden 
ingespeeld; overwegende dat een betere 
infrastructuur op dit terrein op den duur tot 
een aanmerkelijk geringer verbruik van 
diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Q. overwegende dat in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed aanzienlijke 
economische en ecologische voordelen kan 
hebben, zoals kostenreductie en meer 
onafhankelijkheid voor de boer, terwijl er 
tevens op specifieke teeltbehoeften kan 
worden ingespeeld; overwegende dat een 
betere infrastructuur op dit terrein op den 
duur tot een aanmerkelijk geringer verbruik 
van diervoeder en sterk verlaagde 
zaaigoedkosten kan leiden;

Or. de

Amendement 87
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat als gevolg van een 
gebrek aan adequate opslag en adequaat 
transport aanzienlijke hoeveelheden 
landbouwgrondstoffen bederven en 
moeten worden verwijderd, en niet meer 
als levensmiddelen of diervoeders worden 
gebruikt (FAO, Global Food Losses And 
Food Waste, 2011);

Or. de

Amendement 88
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat door coördinatie 
van de waarden in de voedselketen een 
toegevoegde waarde moeten worden 
gecreëerd en een aanvulling op de 
basisbehoeften voor voedselzekerheid en 
-kwaliteit;

Or. ro

Amendement 89
Mairead McGuinness, James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie in het kader van 
haar werkprogramma over te gaan tot 
herziening van de wetgeving om tot meer 
inzicht in de inputprijzen en de prijsmarges 
van leveranciers te komen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten
om voor meer inzicht in de inputprijzen en 
de prijsmarges van leveranciers te zorgen;

Or. en

Amendement 90
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie in het kader van 
haar werkprogramma over te gaan tot 
herziening van de wetgeving om tot meer 
inzicht in de inputprijzen en de 
prijsmarges van leveranciers te komen;

1. verzoekt de Commissie in het kader van 
haar werkprogramma over te gaan tot 
herziening van de wetgeving om tot meer 
inzicht in de inputprijzen te komen en te 
garanderen dat de mededingingsregels op 



AM\880724NL.doc 45/114 PE473.999v01-00

NL

alle schakels van de toeleveringsketen en 
de distributieketen van de voedingssector 
van toepassing zijn en worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 91
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie in het kader van 
haar werkprogramma over te gaan tot 
herziening van de wetgeving om tot meer 
inzicht in de inputprijzen en de 
prijsmarges van leveranciers te komen;

1. verzoekt de Commissie in het kader van 
haar werkprogramma over te gaan tot 
herziening van de wetgeving om tot meer 
inzicht in de prijsmarges van leveranciers 
te komen;

Or. de

Amendement 92
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt erop aan dat op EU- en 
internationaal niveau nader onderzoek 
wordt gedaan naar en een betere analyse 
wordt gemaakt van de economische 
basisfactoren die ten grondslag liggen aan 
de stijging van de voedselprijzen, met 
name de wisselwerking tussen 
schommelingen van de vraag en van het 
aanbod en de toenemende wisselwerking 
tussen de prijsbewegingen van energie, 
productiemiddelen en 
voedingsgrondstoffen;
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Or. en

Amendement 93
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie haar analyse 
van de oorzaken van extreme 
marktfluctuaties te verfijnen en meer 
inzicht te verschaffen in de wisselwerking 
tussen speculatie en de landbouwmarkten 
en tussen de energiemarkten en de prijzen 
van voedingsgrondstoffen; benadrukt dat 
een dergelijke analyse onder meer in het 
kader van de komende herziening van de 
richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten (MiFID-richtlijn)
moet worden gemaakt als onderdeel van 
de inspanningen om de financiële 
markten op mondiaal en EU-niveau beter 
te reguleren, de transparantie ervan te 
verhogen en voor betere informatie over 
die markten te zorgen;

Or. en

Amendement 94
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie betere
landbouwmethoden en een beter agrarisch 
hulpbronnenbeheer te stimuleren met het 
oog op terugdringing van inputkosten en 
nutriëntenverspilling en bevordering van 

2. verzoekt de Commissie efficiëntere
landbouwmethoden en een beter agrarisch 
hulpbronnenbeheer te stimuleren met het 
oog op terugdringing van inputkosten en 
nutriëntenverspilling en bevordering van 
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innovatie, efficiënt hulpbronnengebruik en 
duurzaamheid in de landbouw;

innovatie, efficiënt hulpbronnengebruik en 
duurzaamheid in de landbouw; is ervan 
overtuigd dat dit in het kader van het 
aangekondigde Europees 
innovatiepartnerschap voor de 
productiviteit en duurzaamheid van de 
landbouw zou kunnen plaatsvinden;

Or. de

Amendement 95
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie betere 
landbouwmethoden en een beter agrarisch 
hulpbronnenbeheer te stimuleren met het 
oog op terugdringing van inputkosten en 
nutriëntenverspilling en bevordering van 
innovatie, efficiënt hulpbronnengebruik en 
duurzaamheid in de landbouw;

2. verzoekt de Commissie betere, 
duurzame landbouwmethoden en een 
beter, duurzaam agrarisch 
hulpbronnenbeheer te stimuleren met het 
oog op terugdringing van inputkosten en 
nutriëntenverspilling en bevordering van 
innovatie en efficiënt hulpbronnengebruik 
in de landbouw;

Or. hu

Amendement 96
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie betere 
landbouwmethoden en een beter agrarisch
hulpbronnenbeheer te stimuleren met het 
oog op terugdringing van inputkosten en 
nutriëntenverspilling en bevordering van 
innovatie, efficiënt hulpbronnengebruik en 
duurzaamheid in de landbouw;

2. verzoekt de Commissie betere 
landbouwmethoden en een beter agrarisch 
hulpbronnenbeheer te stimuleren met het 
oog op de totstandbrenging van een 
stabiele en productieve landbouwsector,
terugdringing van inputkosten en 
nutriëntenverspilling en bevordering van 
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innovatie, efficiënt hulpbronnengebruik, 
effectiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw; benadrukt dat boeren een 
geïntegreerde aanpak moeten volgen die 
voor evenwicht zorgt op alle gebieden van 
de landbouw (productie, milieu, 
rentabiliteit, sociale dimensie);

Or. en

Amendement 97
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie stappen te 
ondernemen om de productiekosten in de 
landbouw terug te dringen door een 
algemene administratieve 
lastenvermindering en vereenvoudiging 
van de administratieve procedures die 
boeren op grond van de Europese 
wetgeving gedurende het gehele 
productieproces dienen na te leven; 

Or. bg

Amendement 98
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie een 
duurzame en productieve landbouw te 
blijven bevorderen om uitdagingen op 
milieu- en voedingsgebied het hoofd te 
kunnen bieden en ervoor te zorgen dat 
landbouw rendabel en concurrerend op de 
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wereldmarkt blijft;

Or. en

Amendement 99
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie een 
institutioneel kader in het leven te roepen 
en te gebruiken voor de samenwerking 
tussen individuele producenten en de 
integratie van verschillende methoden in 
de toeleveringsketen van de 
landbouwproductie aan de verbruiker om 
de toegevoegde waarde van de producten 
te stimuleren en te vergroten;

Or. lt

Amendement 100
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan 
de productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

Schrappen.

Or. de
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Amendement 101
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan 
de productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. is verheugd over het door Eurostat 
opgezette Europese instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden en 
over de oprichting van het Forum op hoog 
niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen, die tevens 
aandacht moeten besteden aan de 
toeleveringsketen en meer inzicht moeten 
verschaffen in de ontwikkeling van de 
inputprijzen en dienen bij te dragen tot 
betere outputprijzen; hamert erop dat aan 
het Europees Parlement regelmatig 
verslag moet worden uitgebracht van de 
gemaakte vorderingen en dat concrete 
voorstellen moeten worden voorgelegd 
aan en besproken met het Parlement;

Or. en

Amendement 102
Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan een Europees instrument om zowel de 
inputprijzen als de voedselprijzen in het 
oog te houden, zodat de transparantie 
gewaarborgd is en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

Or. it
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Amendement 103
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. erkent dat een Europees instrument om 
de voedselprijzen in het oog te houden, 
zodat de ontwikkeling van de inputprijzen 
beter zichtbaar wordt en de outputprijzen 
aan de productiekosten gekoppeld kunnen 
worden, een blijk van goede wil is; merkt 
echter op dat er in Italië al een dergelijk 
systeem bestaat en dat het helemaal niet 
lukt om met dit systeem de overigens 
prijzenswaardige doelstellingen ervan te 
bereiken; 

Or. fr

Amendement 104
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan een Europees instrument om de 
landbouw- en voedselprijzen in het oog te 
houden, zodat de ontwikkeling van de 
inputprijzen beter zichtbaar wordt en de 
outputprijzen aan de productiekosten 
gekoppeld kunnen worden;

Or. fr

Amendement 105
Lorenzo Fontana
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan een Europees instrument om de 
voedselprijzen en de kosten die boeren 
moeten maken om voedingsmiddelen te 
produceren in het oog te houden, zodat de 
ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

Or. it

Amendement 106
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan een Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen beter
aan de productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 107
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. wijst met name op de noodzaak van een
Europees instrument om de voedselprijzen 
in het oog te houden, zodat via monitoring 
van het prijsbeleid van de lidstaten en van 
de specifieke kenmerken van de markten 
in landbouwgrondstoffen de vorming en 
ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

Or. bg

Amendement 108
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden;

3. wijst er met name op dat er behoefte is 
aan een Europees instrument om de 
voedselprijzen in het oog te houden, zodat 
de ontwikkeling van de inputprijzen beter 
zichtbaar wordt en de outputprijzen aan de 
productiekosten gekoppeld kunnen 
worden, en de tekortkomingen van het 
landbouwbeleid en de handelspolitiek, en 
andere aspecten daarvan die om ingrijpen 
vragen, aan het licht komen;

Or. hu

Amendement 109
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. meent dat primaire producenten niet 
volledig kunnen profiteren van verhoogde 
afzetprijzen omdat zij als het ware klem 
zitten tussen lage outputprijzen als gevolg 
van de sterke positie van verwerkers en 
distributeurs enerzijds, en hoge 
inputprijzen als gevolg van de toenemende 
concentratie in de toeleveringsketen 
anderzijds;

Or. en

Amendement 110
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de gevolgen 
van de EU-wetgeving voor de 
duurzaamheid en het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouw beter te evalueren en meent dat 
met name meer aandacht moet worden 
besteed aan de nalevingskosten en het 
effect daarvan op de beschikbaarheid en 
de prijs van productiemiddelen;

Or. en

Amendement 111
Mairead McGuinness, James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de nationale en Europese 4. dringt er bij de nationale en Europese 
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mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

mededingingsautoriteiten op aan de op alle 
andere sectoren toepasselijke Europese 
mededingingswetgeving eveneens toe te 
passen op de agro-industrie en 
leveranciers;

Or. en

Amendement 112
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij 
misbruik van de dominante positie van de 
agro-industrie en leveranciers stevig 
aanpakken, met name in de 
meststoffensector, waar boeren enorme 
moeilijkheden ondervinden als zij op 
termijn essentiële meststoffen voor hun 
productie willen aankopen; is van mening 
dat de Europese mededingingsautoriteiten 
derhalve dienen te overwegen de gehele 
sector door te lichten om alle potentiële 
mededingingsverstorende praktijken van 
leveranciers van meststoffen en 
gewasbeschermingsproducten aan te 
pakken, teneinde een vrij functionerende 
markt van productiemiddelen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 113
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij een
dominante positie van ondernemingen, de 
levensmiddelendetailhandel en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

Or. de

Amendement 114
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers diepgaand analyseren en 
daarover verslag uitbrengen aan het 
Europees Parlement om vast te stellen of 
de dominerende bedrijven handelingen 
verrichten die in strijd zijn met de vrije 
mededinging, en of de nationale en 
Europese autoriteiten derhalve de 
toepassing van de antitrustwetgeving 
waarborgen;

Or. bg

Amendement 115
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij 
alle gevallen van misbruik van de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

Or. en

Amendement 116
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen;

4. dringt er bij de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten op aan dat zij de 
dominante positie van de agro-industrie en 
leveranciers stevig aanpakken en 
voorstellen voor antitrustwetgeving 
overwegen; dringt er bij hen op aan om 
het voor producentenorganisaties – mits 
deze voldoen aan de vervoers-, opslag- en 
overige specifieke voorschriften –
wettelijk mogelijk te maken om producten 
rechtstreeks van de producent te 
betrekken;

Or. lv

Amendement 117
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. acht het noodzakelijk om voor alle 
maatregelen op dit gebied vooraf een 
objectieve en nauwkeurige definitie uit te 
werken van de begrippen misbruik, 
oneerlijke en concurrentieverstorende 
praktijken, en om die praktijken te 
onderwerpen aan regelgeving en 
specifieke controles;

Or. pt

Amendement 118
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er met klem bij de Commissie 
op aan dat zij een grondige studie verricht 
naar de verschillen tussen de 
benaderingen van de 27 nationale 
mededingingsautoriteiten en 
beleidsmaatregelen inzake mededinging 
en dat zij oplossingen bevordert waarbij 
alle partners van de 
voedselproductieketen worden betrokken 
en die voorkomen dat een dominante 
positie van een of enkele schakels van de 
toeleverings- of distributieketen ontstaat, 
aangezien dit vaak ten koste gaat van de 
landbouwproducenten;

Or. en

Amendement 119
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)



AM\880724NL.doc 59/114 PE473.999v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. acht het van belang dat er een 
doeltreffend toezichtmechanisme wordt 
uitgewerkt voor deze praktijken, langs 
bestuursrechtelijke of gerechtelijke weg, 
dat de Commissie een stelsel uitwerkt voor 
de beoordeling en de follow-up van de 
lidstaten, en dat er voldoende ontradende 
sancties worden uitgewerkt en waar nodig 
worden toegepast;

Or. pt

Amendement 120
Mairead McGuinness, James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beklemtoont voorts dat er behoefte is 
aan een Europees systeem voor 
uitwisseling van goede werkmethoden op 
het vlak van het beheer van nutriënten, 
energie en natuurlijke hulpbronnen om de 
inputkosten te verlagen;

5. beklemtoont voorts dat er behoefte is 
aan een Europees systeem voor 
uitwisseling van goede werkmethoden op 
het vlak van nutriënten, energie en 
natuurlijke hulpbronnen en het beheer van 
andere productiemiddelen om voor een 
doeltreffender en efficiënter inputgebruik 
te zorgen;

Or. en

Amendement 121
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te overwegen 
een Europese zaaigoedbank op te zetten 
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om zaden op te slaan en de genetische 
verscheidenheid van gewassen te 
bewaren, het verlies van biodiversiteit 
tegen te gaan en de diversiteit van de 
landbouwgewassen tot een bestanddeel te 
maken van het cultureel erfgoed van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 122
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 
inputkosten en een geringere 
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte 
toeleverings- en voedselketens;

6. wenst dat er in het kader van het nieuwe 
GLB specifieke maatregelen komen voor 
een beter en efficiënter hulpbronnenbeheer 
en duurzame methoden met het oog op 
verlaging van het inputverbruik en de 
inputkosten en versterking van het 
vermogen van de boeren zich aan te 
passen aan prijsschommelingen, met 
inbegrip van maatregelen ter bevordering 
van korte toeleverings- en voedselketens;

Or. en

Amendement 123
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen, zoals 
adviesdiensten en scholingen, komen voor 
een beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
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inputkosten en een geringere
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte 
toeleverings- en voedselketens;

methoden met het oog op verhoging van de 
efficiëntie en doeltreffendheid van het 
inputgebruik inputkosten en vermindering 
van de kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit;

Or. en

Amendement 124
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 
inputkosten en een geringere 
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte 
toeleverings- en voedselketens;

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
efficiënter hulpbronnenbeheer en 
duurzame methoden met het oog op 
verlaging van de met de aankoop van 
input verband houdende kosten en dus 
een geringere kwetsbaarheid voor 
prijsvolatiliteit en ter stimulering van de 
ontwikkeling van korte toeleverings- en 
voedselketens waarmee de economische 
levensvatbaarheid van bedrijven kan 
worden versterkt;

Or. fr

Amendement 125
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 
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inputkosten en een geringere 
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte 
toeleverings- en voedselketens;

inputkosten en een geringere 
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte en/of 
efficiëntere toeleverings- en voedselketens;

Or. en

Amendement 126
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 
inputkosten en een geringere 
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte 
toeleverings- en voedselketens;

6. wenst dat er in het kader van het nieuw 
beleid voor plattelandsontwikkeling 
specifieke maatregelen komen voor een 
beter hulpbronnenbeheer en duurzame 
methoden met het oog op verlaging van de 
inputkosten en een geringere 
kwetsbaarheid voor prijsvolatiliteit en met 
name ter bevordering van korte 
toeleverings- en voedselketens; verzoekt 
dat de directe betalingen aan alle lidstaten 
zonder enige overgangsperiode worden 
vergeleken, wat uiteindelijk een eerste 
vereiste is voor gelijkheid tussen 
landbouwers in de verschillende EU-
lidstaten;

Or. lt

Amendement 127
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 

7. is verheugd dat de Commissie meer 
aandacht besteedt aan de Europese bio-
economie; dringt erop aan dat een 
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wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en 
van betere scholing en capaciteitsopbouw
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;

aanmerkelijk gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor onderzoek op het vlak van 
agrarisch inputbeheer en efficiëntere 
landbouwmethoden; benadrukt dat de 
onderzoeksresultaten door middel van, 
scholing en capaciteitsopbouw voor boeren 
moeten worden vertaald in praktische 
verbeteringen van de landbouwproductie; 
benadrukt dat in dit verband een betere 
samenwerking nodig is tussen de publieke 
en de private sector en boerenorganisaties;

Or. en

Amendement 128
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en
van betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, en 
waarbij het tot een betere samenwerking 
tussen publieke en private 
wetenschappelijke organisaties en 
boerenorganisaties moet komen;

Or. hu

Amendement 129
James Nicholson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen de 
publieke en de private sector, met inbegrip 
van boerenorganisaties, moet komen;

Or. en

Amendement 130
Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van een efficiënter agrarisch 
inputgebruik en -beheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;
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Or. de

Amendement 131
Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen, die uitmondt in concrete 
toepassingen op dit gebied ter verbetering 
en vernieuwing van het productiesysteem;

Or. it

Amendement 132
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 

7. dringt erop aan dat een aanmerkelijk 
gedeelte van het komende 
kaderprogramma voor onderzoek bestemd 
wordt voor toegepast onderzoek op het 
vlak van agrarisch inputbeheer teneinde de 
inputkosten terug te dringen en 
landbouwmethoden te verbeteren, waarbij 
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boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen;

boeren een inbreng moeten hebben en van 
betere scholing en capaciteitsopbouw 
moeten kunnen profiteren, en waarbij het 
tot een betere samenwerking tussen 
publieke en private wetenschappelijke 
organisaties en boerenorganisaties moet 
komen; benadrukt de voortrekkersrol die 
een technologisch platform van de EU 
voor onderzoek op het gebied van de 
ecologische landbouw op dit vlak zou 
kunnen spelen;

Or. lt

Amendement 133
Luís Paulo Alves

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. pleit voor het afstemmen van de 
structuurfondsen op de nationale fondsen 
om de innovatie in de landbouwsector van 
de gebieden van doelstelling 1 te 
bevorderen, in het bijzonder door de 
complementariteit en de omvang van de 
fondsen te vergroten, door meer middelen 
beschikbaar te stellen voor levenslang 
leren, het ontwikkelen van nieuwe 
landbouwpraktijken, 
landbouwondernemerschap en het 
creëren van spin-offs;

Or. pt

Amendement 134
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
nader in te gaan op de rol van 
producentenorganisaties en coöperaties bij 
een collectief aankoopbeleid zodat de 
boeren een sterkere onderhandelingspositie 
tegenover de leveranciers kunnen 
verwerven;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
nader in te gaan op de rol van 
producentenorganisaties en -coöperaties bij 
een collectief aankoopbeleid zodat de 
boeren een sterkere onderhandelingspositie 
tegenover de leveranciers kunnen 
verwerven;

Or. fr

Amendement 135
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie een Europese
voorlichtingscampagne voor boeren en 
consumenten te organiseren waarbij het 
accent ligt op een beter beheer van energie, 
water en natuurlijke hulpbronnen in de 
gehele voedselketen, teneinde verspilling 
van hulpbronnen en voedsel aanmerkelijk 
terug te dringen;

9. verzoekt de Commissie boeren en 
consumenten beter voor te lichten over een 
beter beheer van energie, water en 
natuurlijke hulpbronnen in de gehele 
voedselketen, teneinde verspilling van 
hulpbronnen en voedsel aanmerkelijk terug 
te dringen;

Or. en

Amendement 136
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie een Europese 
voorlichtingscampagne voor boeren en 
consumenten te organiseren waarbij het 
accent ligt op een beter beheer van energie, 

9. verzoekt de Commissie een Europese 
voorlichtingscampagne voor boeren en 
consumenten te organiseren waarbij het 
accent ligt op een beter beheer van energie, 
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water en natuurlijke hulpbronnen in de 
gehele voedselketen, teneinde verspilling 
van hulpbronnen en voedsel aanmerkelijk 
terug te dringen;

water en natuurlijke hulpbronnen in de 
gehele landbouw- en voedselketen, 
teneinde verspilling van hulpbronnen en 
voedsel aanmerkelijk terug te dringen;

Or. ro

Amendement 137
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie een Europese 
voorlichtingscampagne voor boeren en 
consumenten te organiseren waarbij het 
accent ligt op een beter beheer van energie, 
water en natuurlijke hulpbronnen in de 
gehele voedselketen, teneinde verspilling 
van hulpbronnen en voedsel aanmerkelijk 
terug te dringen;

9. verzoekt de Commissie een Europese 
voorlichtingscampagne voor boeren en 
consumenten te organiseren waarbij het 
accent ligt op een efficiënter beheer van 
energie, water en natuurlijke hulpbronnen 
in de gehele voedselketen, teneinde 
verspilling van hulpbronnen en voedsel 
aanmerkelijk terug te dringen;

Or. de

Amendement 138
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent dat duurzame groei een van 
de kernprioriteiten van de Europa 2020-
strategie is en dat wij door onze 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
zijn blootsgesteld aan schokken op de 
desbetreffende markten; wijst andermaal 
op de noodzaak om deze afhankelijkheid 
te verminderen door van eindige 
hulpbronnen over te stappen op 
alternatieven die solide genoeg zijn, en 
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hierbij rekening te houden met het juiste 
evenwicht tussen handhaving van de 
voedselproductie en bevordering van 
energieopwekking;

Or. en

Amendement 139
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

roept de Commissie en de lidstaten op om 
onderzoeksbeleid op te stellen en te 
ontwikkelen om de eisen en behoeften van 
consumenten te bepalen, teneinde 
onderscheid te maken tussen de rol van 
consumentenorganisaties en het gedrag 
van individuele consumenten wanneer 
deze producten kopen.

Or. ro

Amendement 140
Mairead McGuinness, James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
investeringen te stimuleren in 
energiebesparing en hernieuwbare-
energieproductie op de boerderij of via 
lokale partnerschappen (wind- en zonne-
energie, biogas, aardwarmte e.d.) met 
bijzondere aandacht voor afval- en 
nevenproductengebruik;
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Or. en

Amendement 141
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving of contractuele 
regelingen, zoals die in bepaalde lidstaten 
reeds zijn overeengekomen, investeringen 
te stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) of als onderdeel van een 
nationale strategie, met bijzondere 
aandacht voor afval- en 
nevenproductengebruik;

Or. en

Amendement 142
Giovanni La Via

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale, door de 
belanghebbenden opgezette
partnerschappen (wind- en zonne-energie, 
biogas, aardwarmte e.d.) met bijzondere 
aandacht voor afval- en 
nevenproductengebruik op plaatselijke 
schaal;
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Or. it

Amendement 143
Elisabeth Köstinger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biomassa, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

Or. de

Amendement 144
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal; benadrukt in dit 
verband dat drijfmest die voldoet aan de 
kwaliteitseisen volgens de mestwetgeving 
en voor hergebruik als meststof bestemd 
is, geen afval is indien deze vooraf in een 
agrarische biogasinstallatie vergist wordt;
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Or. de

Amendement 145
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
middels wetgeving investeringen te 
stimuleren in energiebesparing en 
hernieuwbare-energieproductie op de 
boerderij of via lokale partnerschappen 
(wind- en zonne-energie, biogas, 
aardwarmte e.d.) met bijzondere aandacht 
voor afval- en nevenproductengebruik op 
plaatselijke schaal; acht het noodzakelijk 
om een aanzienlijk deel van de middelen 
voor plattelandsontwikkeling aan dit doel 
te besteden;

Or. hu

Amendement 146
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat boeren in de eerste 
plaats voedingsmiddelen moeten 
produceren en dan pas, eventueel, 
energie;

Or. it

Amendement 147
Esther de Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. Onderstreept het belang van 
mestverwerking die niet alleen 
hernieuwbare energie levert, maar ook 
een lagere milieudruk en een 
kunstmestvervanger in de vorm van 
mineralenconcentraat; Roept de 
Commissie op om voor de verwaarding 
van mest als energiestof de verwerkte mest 
als kunstmestvervanger in de 
nitraatrichtlijn te erkennen;

Or. nl

Amendement 148
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat overheidssteun voor 
biomassa en biobrandstof, waaronder 
biogas, niet bijdraagt tot niet vol te houden
concurrentie om grondstoffen tussen de 
voedsel- en de energieproductie en niet tot 
verdere stijging van de inputkosten en 
pachtprijzen leidt;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat overheidssteun voor 
biomassa en biobrandstof, waaronder 
biogas, niet bijdraagt tot concurrentie om 
grondstoffen tussen de voedsel- en de 
energieproductie, die een duurzaam 
karakter moet krijgen, en niet tot verdere 
stijging van de inputkosten en pachtprijzen 
leidt;

Or. de

Amendement 149
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat overheidssteun voor 
biomassa en biobrandstof, waaronder 
biogas, niet bijdraagt tot niet vol te houden 
concurrentie om grondstoffen tussen de 
voedsel- en de energieproductie en niet tot 
verdere stijging van de inputkosten en 
pachtprijzen leidt;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat overheidssteun voor 
biomassa en biobrandstof, waaronder 
biogas, niet bijdraagt tot niet vol te houden 
concurrentie om grondstoffen tussen de 
voedsel- en de energieproductie;

Or. fr

Amendement 150
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op de perspectieven van de 
teelt van gewassen voor biobrandstof in 
wisselbouw met graan of op grond die een 
marginale ligging heeft, een slechte 
kwaliteit heeft of vervuild is en zodoende 
de voedselproductie niet beïnvloedt;

Or. ro

Amendement 151
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de boeren te helpen nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren door het 
mogelijk te maken dat hernieuwbare 
energie van de boerderij aan private en 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de boeren te helpen nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren door het 
mogelijk te maken dat hernieuwbare 
energie en warmte van de boerderij aan 



AM\880724NL.doc 75/114 PE473.999v01-00

NL

publieke energiesystemen en -netten wordt 
toegevoerd;

private en publieke energiesystemen en -
netten wordt toegevoerd;

Or. de

Amendement 152
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de boeren te helpen nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren door het 
mogelijk te maken dat hernieuwbare 
energie van de boerderij aan private en 
publieke energiesystemen en -netten wordt 
toegevoerd;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de boeren te helpen nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren door het 
mogelijk te maken dat hernieuwbare 
energie van de boerderij aan private en 
publieke energiesystemen en -netten wordt 
toegevoerd, aangezien boeren als 
eigenaren van grond, water en bossen 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
productie van bio-energie;

Or. lv

Amendement 153
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de boeren te helpen nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren door het 
mogelijk te maken dat hernieuwbare 
energie van de boerderij aan private en 
publieke energiesystemen en -netten wordt 
toegevoerd;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de boeren te helpen nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren door het 
mogelijk te maken dat hernieuwbare 
energie van de boerderij aan private en 
publieke energiesystemen en -netten wordt 
toegevoerd; benadrukt dat de integratie 
van biogas in het aardgasnetwerk 
verplicht moet worden gesteld;
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Or. hu

Amendement 154
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en -
beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam moeten 
zijn via programma's voor 
plattelandsontwikkeling en deel moeten 
uitmaken van agrarische dienstverlening;

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en -
beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam moeten 
zijn door als centraal element van de 
GLB-hervorming nieuwe prikkels en 
gerichte steunregelingen te scheppen, 
onder meer in het kader van agrarische 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 155
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en -
beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam moeten 
zijn via programma's voor 
plattelandsontwikkeling en deel moeten 
uitmaken van agrarische dienstverlening;

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en -
beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam moeten 
zijn via programma's voor 
plattelandsontwikkeling en de facultatieve 
vergroeningsmaatregelen van het 
toekomstige GLB;

Or. en
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Amendement 156
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en -
beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam moeten
zijn via programma's voor 
plattelandsontwikkeling en deel moeten
uitmaken van agrarische dienstverlening;

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en -
beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam kunnen
zijn via programma's voor 
plattelandsontwikkeling en deel kunnen
uitmaken van agrarische dienstverlening;

Or. en

Amendement 157
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en 
-beheer op de boerderij en op plaatselijke 
schaal overal in de EU werkzaam moeten 
zijn via programma's voor 
plattelandsontwikkeling en deel moeten 
uitmaken van agrarische dienstverlening;

13. is van oordeel dat efficiënte 
maatregelen voor energiebesparing en 
-beheer en voor de exploitatie van vooral 
uit landbouwproducten verkregen
hernieuwbare energiebronnen op de 
boerderij, in de levensmiddelenproductie
en op plaatselijke schaal overal in de EU 
werkzaam moeten zijn via programma's 
voor plattelandsontwikkeling en deel 
moeten uitmaken van agrarische 
dienstverlening;

Or. hu

Amendement 158
Michel Dantin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen, met inachtneming van 
de energie-efficiëntie en het gebruik van 
duurzame energiebronnen om de nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden, en het 
vereiste herstel van het evenwicht tussen 
gewasproductie en veeteelt;

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, met 
inachtneming van de energie-efficiëntie en 
het gebruik van duurzame energiebronnen 
om de nieuwe uitdagingen het hoofd te 
bieden, en het vereiste herstel van het 
evenwicht tussen gewasproductie en 
veeteelt;

Or. fr

Amendement 159
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen, met inachtneming van 
de energie-efficiëntie en het gebruik van 
duurzame energiebronnen om de nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden, en het 
vereiste herstel van het evenwicht tussen 
gewasproductie en veeteelt;

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen in verhouding tot de 
productiviteit en de output, met 
inachtneming van de energie-efficiëntie en 
het gebruik van duurzame energiebronnen 
om de nieuwe uitdagingen het hoofd te 
bieden; 

Or. en

Amendement 160
Spyros Danellis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen, met inachtneming van 
de energie-efficiëntie en het gebruik van 
duurzame energiebronnen om de nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden, en het 
vereiste herstel van het evenwicht tussen 
gewasproductie en veeteelt;

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen, met inachtneming van 
de energie-efficiëntie en het gebruik van 
duurzame energiebronnen om de nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 161
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen, met inachtneming van 
de energie-efficiëntie en het gebruik van 
duurzame energiebronnen om de nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden, en het 
vereiste herstel van het evenwicht tussen 
gewasproductie en veeteelt;

14. verzoekt de Commissie een analyse uit 
te voeren van de energiekosten in de 
verschillende bestaande teeltsystemen en 
de daarbij betrokken leveranciers, 
verwerkende bedrijven en 
distributiesystemen, met inachtneming van 
de energie-efficiëntie en het gebruik van 
duurzame energiebronnen om de nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden;

Or. de

Amendement 162
Krisztina Morvai
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten producenten in de gelegenheid te 
stellen om, als alternatief voor fossiele 
energie, zelf zorg te dragen voor de 
brandstof van hun gemotoriseerde 
machines met behulp van plantaardige 
olie van in hun eigen bedrijf geteelde 
oliehoudende zaden, en hun dieren te 
voederen met bijproducten die rijk zijn 
aan eiwitten en andere voedingsstoffen, 
teneinde hun afhankelijkheid van fossiele 
energie en hun inputkosten voor 
brandstof en diervoeder aanzienlijk terug 
te dringen;

Or. hu

Amendement 163
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering,
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik 
van meststoffen, bodemverbeteraars,
gewasbeschermingsmiddelen en 
pesticiden, waardoor de inputkosten voor 
de boeren zullen dalen);

15. merkt op dat wisselbouw en 
gewasdiversiteit kunnen bijdragen tot het 
terugdringen van de klimaatverandering
en de verbetering van de bodem- en 
waterkwaliteit en de landbouwinkomens 
(dankzij een duurzaam gebruik van 
meststoffen en bodemverbeteraars en een 
beter beheer met betrekking tot 
resistenties tegen 
gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de 
doeltreffendheid en efficiëntie van het 
inputgebruik voor de boeren zullen 
toenemen); onderstreept de rol die de 
geïntegreerde bestrijding van plagen bij 
de verwezenlijking van die doelstellingen 
toekomt;
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Or. en

Amendement 164
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik 
van meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en 
pesticiden, waardoor de inputkosten voor 
de boeren zullen dalen);

15. dringt erop aan dat het GLB de EU-
lidstaten prikkels geeft om wisselbouw en 
gewasdiversiteit te bevorderen vanwege 
het gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
inputkosten voor de boeren;

Or. de

Amendement 165
Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik 
van meststoffen, bodemverbeteraars, 

15. wijst erop dat binnen het GLB prikkels 
kunnen worden gecreëerd ter bevordering
van wisselbouw en gewasdiversiteit, met 
name vanwege het gunstige effect op 
klimaatverandering, bodem- en 
waterkwaliteit en de landbouwinkomens;
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gewasbeschermingsmiddelen en 
pesticiden, waardoor de inputkosten voor 
de boeren zullen dalen);

Or. de

Amendement 166
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik 
van meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en 
pesticiden, waardoor de inputkosten voor 
de boeren zullen dalen);

15. dringt andermaal aan op opname op 
vrijwillige basis van wisselbouw en 
gewasdiversiteit in een Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens;

Or. de

Amendement 167
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering,

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering en 
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bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik 
van meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en 
pesticiden, waardoor de inputkosten voor 
de boeren zullen dalen);

de bodem- en waterkwaliteit;

Or. en

Amendement 168
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering,
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB extra beloond moeten worden 
vanwege het gunstige effect op bodem- en 
waterkwaliteit en de landbouwinkomens 
(dankzij een aanmerkelijke afname van het 
gebruik van meststoffen, 
bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

Or. fr

Amendement 169
Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en een grote diversiteit in de 
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Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

teelt van bepaalde akkerbouwgewassen
(met name leguminosen) in een Europese 
lijst van "vergroeningsmaatregelen" die via 
het GLB beloond moeten worden vanwege 
het gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

Or. de

Amendement 170
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
facultatieve Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

Or. en

Amendement 171
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die, voor zover 
de lokale omstandigheden dit toelaten en 
zonder de productiekeuzen van de boeren 
te beïnvloeden of hun productieve 
vermogen te beperken, via het GLB 
beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

Or. en

Amendement 172
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden, zonder dat 
dit landbouwers belet het meest efficiënt 
te produceren, vanwege het gunstige effect 
op klimaatverandering, bodem- en 
waterkwaliteit en de landbouwinkomens 
(dankzij een aanmerkelijke afname van het 
gebruik van meststoffen, 
bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);
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Or. hu

Amendement 173
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen), zonder evenwel de diversiteit 
van de gebieden in de Unie uit het oog te 
verliezen;

Or. it

Amendement 174
Krisztina Morvai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 

15. dringt andermaal aan op opname van 
wisselbouw en gewasdiversiteit in een 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden vanwege het 
gunstige effect op klimaatverandering, 
bodem- en waterkwaliteit en de 
landbouwinkomens (dankzij een 
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aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen);

aanmerkelijke afname van het gebruik van 
meststoffen, bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, 
waardoor de inputkosten voor de boeren 
zullen dalen), en op het bevorderen van de 
overstap naar biologische landbouw, bij 
de beoefening waarvan voornamelijk met 
eigen interne hulpmiddelen het hoofd kan 
worden geboden aan uitdagingen met 
betrekking tot de aanvulling van 
voedingsstoffen, onkruidbestrijding en 
gewasbescherming, en die zodoende 
minder afhankelijk is van de ontwikkeling 
van de inputkosten dan de gangbare 
landbouw, zodat ook de consument bereid 
is om meer te betalen voor gecontroleerde 
ecoproducten;

Or. hu

Amendement 175
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
voorts om opname van investeringen in 
precisielandbouw in een facultatieve 
Europese lijst van 
"vergroeningsmaatregelen" die via het 
GLB beloond moeten worden, aangezien 
dergelijke innovatieve praktijken (zoals op 
GPS gebaseerd bodembeheer) eveneens 
een gunstig effect hebben op 
klimaatverandering, bodem- en 
waterkwaliteit en de landbouwinkomens 
(dankzij een aanmerkelijke afname van 
het gebruik van meststoffen, 
bodemverbeteraars, 
gewasbeschermingsmiddelen en 
pesticiden, waardoor de inputkosten voor 
de boeren zullen dalen);
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Or. en

Amendement 176
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. hamert erop dat in het kader van 
de hervorming van het GLB een Europese 
lijst van "vergroeningsmaatregelen" dient 
te worden ingevoerd die voorziet in 
beloningen voor efficiënter 
hulpbronnengebruik, nutriëntenbeheer 
met inbegrip van 
precisielandbouwtechnieken met het oog 
op een concurrerende Europese landbouw 
met een lager inputgebruik die minder 
afhankelijk is van fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 177
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat de 
landbouwproductie in de EU voor de 
productie van meststoffen afhankelijk is 
van de invoer van fosfaaterts, waarvan het 
merendeel wereldwijd in vijf landen wordt 
gewonnen; verzoekt de Commissie 
aandacht te besteden aan deze kwestie;

Or. en
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Amendement 178
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
hergebruik van nutriënten uit afval, met 
name drijfmest, bioafval en plaatselijke 
zuiveringsinstallaties, te stimuleren, 
waardoor de kosten voor meststoffen 
kunnen dalen en stikstof en fosfor uit het 
afval worden verwijderd, met dien 
verstande dat eerst diepgaand onderzoek 
naar de gebruiksmogelijkheden moet 
worden gedaan, dat potentieel schadelijke 
stoffen op de juiste manier behandeld 
moeten worden en dat het geheel met 
strikte controles omgeven moet zijn;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
hergebruik van nutriënten uit afval (met 
name fosfor en stikstof), met dien 
verstande dat eerst diepgaand onderzoek 
naar de gebruiksmogelijkheden moet 
worden gedaan, dat potentieel schadelijke 
stoffen op de juiste manier behandeld 
moeten worden en dat het geheel met 
strikte controles omgeven moet zijn of dat 
recycling met het oog op cascadering na 
warmteopwekking plaatsvindt ;

Or. de

Amendement 179
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
hergebruik van nutriënten uit afval, met 
name drijfmest, bioafval en plaatselijke 
zuiveringsinstallaties, te stimuleren, 
waardoor de kosten voor meststoffen 
kunnen dalen en stikstof en fosfor uit het 
afval worden verwijderd, met dien 
verstande dat eerst diepgaand onderzoek 
naar de gebruiksmogelijkheden moet 
worden gedaan, dat potentieel schadelijke 
stoffen op de juiste manier behandeld 
moeten worden en dat het geheel met 
strikte controles omgeven moet zijn;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
hergebruik van nutriënten uit afval, met 
name drijfmest, bioafval en plaatselijke 
zuiveringsinstallaties, te stimuleren, 
waardoor de kosten voor meststoffen 
kunnen dalen en stikstof en fosfor uit het 
afval worden verwijderd, met dien 
verstande dat eerst diepgaand onderzoek 
naar de gebruiksmogelijkheden moet 
worden gedaan, dat potentieel schadelijke 
stoffen op de juiste manier behandeld 
moeten worden en dat het geheel met 
strikte controles omgeven moet zijn;
benadrukt in dit verband dat drijfmest die 
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voldoet aan de kwaliteitseisen volgens de 
mestwetgeving en voor hergebruik als 
meststof bestemd is, geen afval is indien 
deze vooraf in een agrarische 
biogasinstallatie vergist wordt;

Or. de

Amendement 180
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie een betere 
beoordeling te maken van het effect van 
het wegvallen van 
gewasbeschermingsproducten op het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de Europese landbouw 
en hierbij met name te kijken naar de 
geschiktheid van de nog beschikbare 
producten en het effect op de prijzen 
wanneer minder concurrerende producten 
op de markt verkrijgbaar zijn;

Or. en

Amendement 181
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te doen naar oplossingen om de 
toekomstige levensvatbaarheid van de 
landbouw en minder gebruik van 
productiemiddelen te garanderen, waarbij 
de verenigbaarheid en samenhang met het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid 
worden gewaarborgd en waarbij alle 
deelnemers van de voedselketen worden 
betrokken;

Or. es

Amendement 182
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

17. verzoekt de Commissie andermaal
ervoor te zorgen dat meer diervoeders die 
op de mondiale markt verkrijgbaar zijn, 
kunnen worden ingevoerd en de toegang 
daartoe betrouwbaarder wordt; merkt op 
dat de hulpbronnenefficiëntie van de teelt 
van eiwithoudende gewassen in de EU 
duidelijk lager is dan die van andere 
gewassen en ontraadt derhalve specifieke 
maatregelen ter bevordering van de teelt 
van eiwithoudende gewassen die ten koste 
gaat van die van bestaande gewassen die 
door een hogere hulpbronnenefficiëntie 
en meer duurzaamheid worden 
gekenmerkt;

Or. en

Amendement 183
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 

17. verzoekt de Commissie andermaal het
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
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mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren; benadrukt dat het opvoeren van 
de productie van eiwithoudende gewassen 
in de EU weliswaar een aantal voordelen 
zou opleveren, maar waarschijnlijk geen 
significant effect zou hebben op de invoer 
van diervoeders uit derde landen; is 
derhalve van mening dat op korte termijn 
andere mogelijkheden moeten worden 
verkend om het eiwittekort in de EU aan 
te pakken, en wijst met name op de 
essentiële rol van de soja-import; verzoekt 
de Commissie ervoor te zorgen dat 
dergelijke maatregelen niet leiden tot een 
vermindering van de productiviteit of de 
output die de continuïteit van de 
voedselvoorziening in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 184
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren, zodat de EU minder afhankelijk 
wordt van eiwitinvoer en aanvoer van 
kunstmest en pesticiden van buiten, 
alsmede over het effect van een dergelijke 
opvoering voor de graan- en veeteelt in de 
EU, en daarbij na te gaan wat de mogelijke 
effecten op de landbouwinkomens en op de 
EU-handelsbalans voor de 
landbouwsector zijn;

Or. en
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Amendement 185
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad een verslag voor te 
leggen over de mogelijkheden en opties om 
de eigen EU-productie van eiwithoudende 
gewassen op te voeren zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

Or. de

Amendement 186
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten die ontleend zijn aan 
derde landen die eiwithoudende gewassen 
leveren, zodat de EU minder afhankelijk 
wordt van eiwitinvoer en aanvoer van 
kunstmest en pesticiden van buiten, en 
daarbij na te gaan wat de mogelijke 
effecten op de landbouwinkomens zijn;
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Or. fr

Amendement 187
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens zijn;

17. verzoekt de Commissie andermaal het 
Parlement en de Raad met spoed een 
verslag voor te leggen over de 
mogelijkheden en opties om de eigen EU-
productie van eiwithoudende gewassen op 
te voeren door middel van nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat de EU minder 
afhankelijk wordt van eiwitinvoer en 
aanvoer van kunstmest en pesticiden van 
buiten, en daarbij na te gaan wat de 
mogelijke effecten op de 
landbouwinkomens en op de 
productiekosten zijn;

Or. ro

Amendement 188
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en 
aldus het EU-tekort aan eiwithoudende 
gewassen en de prijsvolatiliteit helpen 
terugdringen, landbouwmethoden helpen 
verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen 
verlagen en de bestrijding van ziekten en 

18. wijst nadrukkelijk op de 
belemmeringen voor de toegang tot 
diervoeders op de internationale markt 
waarmee boeren in de EU te kampen 
hebben, zodat zij een concurrentienadeel 
hebben ten opzichte van boeren in derde 
landen;
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plagen en de bodemvruchtbaarheid 
bevorderen;

Or. en

Amendement 189
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en aldus 
het EU-tekort aan eiwithoudende gewassen 
en de prijsvolatiliteit helpen terugdringen, 
landbouwmethoden helpen verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen verlagen en de 
bestrijding van ziekten en plagen en de 
bodemvruchtbaarheid bevorderen;

18. dringt andermaal aan op bevordering 
van passende en met de "groene doos" 
van de WTO verenigbare maatregelen en 
instrumenten in het nieuwe GLB om steun 
toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en aldus 
het EU-tekort aan eiwithoudende gewassen 
en de prijsvolatiliteit helpen terugdringen, 
landbouwmethoden helpen verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen verlagen en de 
bestrijding van ziekten en plagen en de 
bodemvruchtbaarheid bevorderen;

Or. en

Amendement 190
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en aldus 
het EU-tekort aan eiwithoudende gewassen 
en de prijsvolatiliteit helpen terugdringen, 

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen verbouwen en 
aldus het EU-tekort aan eiwithoudende 
gewassen en de prijsvolatiliteit kunnen 
helpen terugdringen, landbouwmethoden 
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landbouwmethoden helpen verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen verlagen en 
de bestrijding van ziekten en plagen en de 
bodemvruchtbaarheid bevorderen;

helpen verbeteren en de 
bodemvruchtbaarheid bevorderen;

Or. de

Amendement 191
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en aldus 
het EU-tekort aan eiwithoudende gewassen 
en de prijsvolatiliteit helpen terugdringen, 
landbouwmethoden helpen verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen verlagen en de 
bestrijding van ziekten en plagen en de 
bodemvruchtbaarheid bevorderen;

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen verbouwen en 
aldus het EU-tekort aan eiwithoudende 
gewassen en de prijsvolatiliteit helpen 
terugdringen, landbouwmethoden helpen 
verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen 
verlagen en de bestrijding van ziekten en 
plagen en de bodemvruchtbaarheid 
bevorderen;

Or. en

Amendement 192
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en aldus 
het EU-tekort aan eiwithoudende gewassen 
en de prijsvolatiliteit helpen terugdringen, 

18. dringt andermaal aan op maatregelen 
en instrumenten in het nieuwe GLB om 
steun toe te kennen aan landbouwers die 
eiwithoudende gewassen in 
teeltwisselingsystemen verbouwen en aldus 
het EU-tekort aan eiwithoudende gewassen 
en de prijsvolatiliteit helpen terugdringen, 
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landbouwmethoden helpen verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen verlagen en de 
bestrijding van ziekten en plagen en de 
bodemvruchtbaarheid bevorderen;

landbouwmethoden helpen verbeteren, de 
uitstoot van broeikasgassen verlagen en de 
bestrijding van ziekten en plagen en de af-
of toename van de bodemvruchtbaarheid 
bevorderen;

Or. ro

Amendement 193
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische en 
ecologische voordelen heeft en bijdraagt 
tot de biodiversiteit in de landbouw;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische en 
ecologische voordelen heeft en bijdraagt 
tot de biodiversiteit in de landbouw;
verzoekt, teneinde hierin resultaat te 
kunnen boeken, om ondersteuning in het 
kader van selectieonderzoeksprojecten bij 
de teelt van gewassen die op de lange 
termijn hun eigenschappen behouden;

Or. lv

Amendement 194
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische en 

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om voortzetting van de mogelijkheid dat 
boeren gebruik maken van in de landbouw 
voortgebracht zaaigoed, overeenkomstig 
de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) 
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ecologische voordelen heeft en bijdraagt 
tot de biodiversiteit in de landbouw;

nr. 2100/94 inzake het communautaire 
kwekersrecht;

Or. en

Amendement 195
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische en 
ecologische voordelen heeft en bijdraagt
tot de biodiversiteit in de landbouw;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, voor 
zover met de gebruikte zaden geen 
intellectuele-eigendomsrechten gemoeid 
zijn, gezien het feit dat deze praktijk
economische en ecologische voordelen kan 
opleveren en kan bijdragen tot de 
biodiversiteit in de landbouw;

Or. en

Amendement 196
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische en 
ecologische voordelen heeft en bijdraagt 
tot de biodiversiteit in de landbouw;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht en verwerkt zaaigoed te 
bevorderen, hetgeen economische en 
ecologische voordelen heeft en bijdraagt 
tot de biodiversiteit in de landbouw;

Or. fr
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Amendement 197
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische en 
ecologische voordelen heeft en bijdraagt 
tot de biodiversiteit in de landbouw;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
steun te verlenen om voortzetting van het 
gebruik van in de Europese landbouw 
voortgebracht zaaigoed te bevorderen, 
omdat dit aanzienlijke economische, 
culturele en ecologische voordelen heeft 
en bijdraagt tot de biodiversiteit in de 
landbouw;

Or. en

Amendement 198
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept op tot een doeltreffend 
wettelijk kader ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van nieuwe plantensoorten, 
als onderdeel van een innovatieve 
Europese landbouwsector;

Or. ro

Amendement 199
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. roept op tot maatregelen ter 
stimulering van de teelt van lokale 
voedergewassen als vlas, triticale, wikke 
(Vicia lathyroides), enzovoorts;

Or. ro

Amendement 200
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij een voorstel doet tot 
opheffing van de beperkingen op het 
gebruik van op het eigen bedrijf 
verkregen teeltmateriaal zoals neergelegd 
in artikel 14, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad inzake het communautaire 
kwekersrecht, wanneer wijziging van deze 
verordening binnenkort aan de orde is;

Schrappen.

Or. en

Amendement 201
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij een voorstel doet tot 
opheffing van de beperkingen op het 
gebruik van op het eigen bedrijf 
verkregen teeltmateriaal zoals neergelegd 

Schrappen.
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in artikel 14, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad inzake het communautaire 
kwekersrecht, wanneer wijziging van deze 
verordening binnenkort aan de orde is;

Or. en

Amendement 202
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij een voorstel doet tot 
opheffing van de beperkingen op het 
gebruik van op het eigen bedrijf 
verkregen teeltmateriaal zoals neergelegd 
in artikel 14, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad inzake het communautaire 
kwekersrecht, wanneer wijziging van deze 
verordening binnenkort aan de orde is;

Schrappen.

Or. ro

Amendement 203
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij een voorstel doet tot 
opheffing van de beperkingen op het 
gebruik van op het eigen bedrijf 
verkregen teeltmateriaal zoals neergelegd 
in artikel 14, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad 

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan om in het kader van de komende 
herziening van Verordening (EG) nr. 
2100/94 van de Raad inzake het 
communautaire kwekersrecht te zorgen 
voor een eerlijke en evenwichtige 
bescherming van teeltrechten;
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inzake het communautaire kwekersrecht, 
wanneer wijziging van deze verordening 
binnenkort aan de orde is;

Or. en

Amendement 204
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij een voorstel doet tot 
opheffing van de beperkingen op het 
gebruik van op het eigen bedrijf 
verkregen teeltmateriaal zoals neergelegd 
in artikel 14, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad 
inzake het communautaire kwekersrecht, 
wanneer wijziging van deze verordening 
binnenkort aan de orde is;

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij het wetgevingskader inzake 
het uit de exploitatie verkregen
teeltmateriaal verbetert en vereenvoudigt
zoals voorzien in artikel 14, leden 1 en 2, 
van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad inzake het communautaire 
kwekersrecht, wanneer wijziging van deze 
verordening binnenkort aan de orde is;

Or. es

Amendement 205
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij een voorstel doet tot 
opheffing van de beperkingen op het 
gebruik van op het eigen bedrijf 
verkregen teeltmateriaal zoals neergelegd 
in artikel 14, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad inzake het communautaire 
kwekersrecht, wanneer wijziging van deze 

20. dringt er met name bij de Commissie 
op aan dat zij, wanneer wijziging van 
verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
Raad inzake het communautaire 
kwekersrecht binnenkort aan de orde is,
een voorstel doet dat de verplichtingen die 
voor financiering van de ontwikkelingen 
binnen de teelt onontbeerlijk zijn, zoals 
neergelegd in artikel 14, leden 1 en 2 van 
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verordening binnenkort aan de orde is; deze verordening, daadwerkelijk kunnen 
worden gerealiseerd, aangezien alleen 
dan de KMO-structuur van de Europese 
landbouwsector behouden kan blijven;

Or. de

Amendement 206
Spyros Danellis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie innovatie in 
het commerciële zaaigoedsysteem en het 
systeem van eigen kweek door de boeren 
alsook de co-existentie van deze beide 
systemen te bevorderen en te zorgen voor 
een goed evenwicht tussen de vereiste 
innovatie enerzijds en het behoud en de 
versterking van de gewasdiversiteit en de 
verbetering van de inkomsten van 
kleinschalige landbouwbedrijven 
anderzijds;

Or. en

Amendement 207
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, 
duurzaam gebruik en goede marketing 
van biodiversiteit in de landbouw teneinde 
de kosten van de aankoop van zaaigoed te 
verlagen en de rentabiliteit in de 

Schrappen.
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landbouw te verhogen;

Or. ro

Amendement 208
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, duurzaam 
gebruik en goede marketing van 
biodiversiteit in de landbouw teneinde de 
kosten van de aankoop van zaaigoed te 
verlagen en de rentabiliteit in de 
landbouw te verhogen;

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, duurzaam 
gebruik, marketing en kwaliteit van 
biodiversiteit in de landbouw;

Or. fr

Amendement 209
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, duurzaam 
gebruik en goede marketing van 
biodiversiteit in de landbouw teneinde de 
kosten van de aankoop van zaaigoed te 
verlagen en de rentabiliteit in de landbouw 
te verhogen;

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, duurzaam 
gebruik en goede marketing van 
biodiversiteit in de landbouw teneinde de 
rentabiliteit in de landbouw te verhogen;

Or. en
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Amendement 210
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, duurzaam 
gebruik en goede marketing van 
biodiversiteit in de landbouw teneinde de 
kosten van de aankoop van zaaigoed te 
verlagen en de rentabiliteit in de landbouw 
te verhogen;

21. dringt met het oog op de komende 
wereldconferentie Rio+20 aan op een 
nieuw EU-initiatief voor behoud, duurzaam 
gebruik en goede marketing van 
biodiversiteit in de landbouw teneinde de 
rentabiliteit in de landbouw te verhogen;

Or. de

Amendement 211
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) dringt er bij de Commissie op aan om 
gebruik te maken van de resultaten van de 
drie externe verslagen die inzake het in de 
handel brengen van zaad, de gezondheid 
van gewassen en de rechten van de telers 
in de EU zijn opgesteld, en bovendien 
wijzigingen in de Europese wetgeving 
voor te stellen, die erop gericht zijn om de 
ontwikkeling van hoogwaardige 
gewassoorten en zaad zodanig te 
bevorderen dat deze voldoen aan de eisen 
van de boeren en gunstig zijn voor een 
duurzame ontwikkeling van de landbouw;

Or. de
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Amendement 212
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht en nieuwe wetgeving nodig is om 
te voorkomen dat grondprijzen, pacht en 
agrarische grondwaarde verder uit elkaar 
gaan lopen;

Schrappen.

Or. fr

Amendement 213
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht en nieuwe wetgeving nodig is om 
te voorkomen dat grondprijzen, pacht en 
agrarische grondwaarde verder uit elkaar 
gaan lopen;

Schrappen.

Or. it

Amendement 214
Mairead McGuinness, James Nicholson, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht en nieuwe wetgeving nodig is om 
te voorkomen dat grondprijzen, pacht en 
agrarische grondwaarde verder uit elkaar 
gaan lopen;

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
lidstaten hebben;

Or. en

Amendement 215
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht en nieuwe wetgeving nodig is om 
te voorkomen dat grondprijzen, pacht en 
agrarische grondwaarde verder uit elkaar 
gaan lopen;

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht nodig is om te voorkomen dat 
grondprijzen, pacht en agrarische 
grondwaarde verder uit elkaar gaan lopen;

Or. de

Amendement 216
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-

22. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
welke invloed de stijgende grond- en 
pachtprijzen op de landbouw in de EU-
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lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht en nieuwe wetgeving nodig is om 
te voorkomen dat grondprijzen, pacht en 
agrarische grondwaarde verder uit elkaar 
gaan lopen;

lidstaten hebben en vast te stellen of 
toezicht en nieuwe wetgeving nodig is om 
te voorkomen dat grondprijzen, pacht en 
agrarische grondwaarde verder uit elkaar 
gaan lopen; benadrukt dat in alle 
voorstellen met betrekking tot 
landbouwgrond en pachtprijzen volledig 
rekening moet worden gehouden met de 
verscheidenheid van de bestaande 
redelijke pachtovereenkomsten in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 217
Alyn Smith

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de 
bedrijfstoeslagrechten, voor zover deze 
gebaseerd zijn op historische waarden of 
onafhankelijk van de grond 
verhandelbaar zijn, door beleggers en 
speculanten tegen opgeblazen prijzen 
kunnen worden opgekocht om in plaats 
van de uitoefening van 
landbouwactiviteiten een andere bron van 
inkomsten aan te boren; merkt op dat de 
hierdoor veroorzaakte verstoringen 
nieuwe boeren aanzienlijk kunnen 
benadelen, doordat zij worden 
geconfronteerd met hogere inputkosten en 
doordat zij moeilijker toegang krijgen tot 
de markt; verzoekt de Commissie, het 
Parlement, de lidstaten en de regio's 
ervoor te zorgen dat deze problemen in het 
kader van de GLB-hervorming adequaat 
worden aangepakt en dat alle boeren die 
productieve landbouwactiviteiten beogen 
te ontplooien, in aanmerking komen voor 
bedrijfstoeslagrechten;
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Or. en

Amendement 218
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de bestrijding van 
speculatie met landbouwgrond, en dan 
met name de regelgeving inzake de 
verwerving van het eigendomsrecht op 
landbouwgrond, de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten moet blijven;

Or. hu

Amendement 219
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
diepgaand te analyseren wat het effect is 
van de eeuwigdurende pacht van 
landbouwgrond op kleine en middelgrote 
landbouwondernemingen, waaronder het 
effect op de prijsvorming van de grond en 
van de geproduceerde grondstoffen, en, 
indien de Commissie vaststelt dat dit effect 
nadelig is, een ontwerp van 
wetgevingshandeling op te stellen en aan 
het Europees Parlement voor te leggen tot
afschaffing van de eeuwigdurende pacht 
en tot uniformering van de regelgeving 
voor het in pacht geven van 
landbouwgrond in de lidstaten. 

Or. bg
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Amendement 220
Astrid Lulling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie zich in het 
kader van de GLB-hervorming en de 
kaderrichtlijn water in te spannen voor 
betere bevloeiings- en 
wateropslagsystemen voor de landbouw, 
zowel door verbetering van de 
waterretentie van de bodem als van 
waterwinning in droge streken, om 
enerzijds het gebruik van zoet water te 
verlagen en anderzijds voorbereid te zijn 
op veranderende neerslagpatronen door de 
klimaatverandering;

23. verzoekt de Commissie zich in het 
kader van de kaderrichtlijn water in te 
spannen voor betere bevloeiings- en 
wateropslagsystemen voor de landbouw, 
zowel door verbetering van de 
waterretentie van de bodem als van 
waterwinning in droge streken, om 
enerzijds het gebruik van zoet water te 
verlagen en anderzijds voorbereid te zijn 
op veranderende neerslagpatronen door de 
klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 221
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie zich in het 
kader van de GLB-hervorming en de 
kaderrichtlijn water in te spannen voor 
betere bevloeiings- en 
wateropslagsystemen voor de landbouw, 
zowel door verbetering van de 
waterretentie van de bodem als van
waterwinning in droge streken, om 
enerzijds het gebruik van zoet water te 
verlagen en anderzijds voorbereid te zijn 
op veranderende neerslagpatronen door de 
klimaatverandering;

23. verzoekt de Commissie zich in het 
kader van de GLB-hervorming en de 
kaderrichtlijn water in te spannen voor 
bevloeiings- en wateropslagsystemen voor 
de landbouw waardoor de efficiëntie van 
het watergebruik, de waterretentie van de 
bodem en de waterwinning in droge 
streken worden verbeterd, om enerzijds het 
gebruik van zoet water te verlagen en 
anderzijds voorbereid te zijn op 
veranderende neerslagpatronen door de 
klimaatverandering;
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Or. es

Amendement 222
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie zich in het 
kader van de GLB-hervorming en de 
kaderrichtlijn water in te spannen voor 
betere bevloeiings- en 
wateropslagsystemen voor de landbouw, 
zowel door verbetering van de 
waterretentie van de bodem als van 
waterwinning in droge streken, om 
enerzijds het gebruik van zoet water te 
verlagen en anderzijds voorbereid te zijn 
op veranderende neerslagpatronen door de 
klimaatverandering;

23. verzoekt de Commissie zich in het 
kader van de GLB-hervorming en de 
kaderrichtlijn water in te spannen voor 
betere bevloeiings-, afwaterings- en 
wateropslagsystemen voor de landbouw, 
door verbetering van de waterretentie van 
de bodem, van waterwinning in droge 
streken en van afwatering in vochtige 
streken, om enerzijds het gebruik van zoet 
water te verlagen en anderzijds voorbereid 
te zijn op veranderende neerslagpatronen 
door de klimaatverandering;

Or. lv

Amendement 223
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) dringt er bij de Commissie op aan om 
oplossingen voor het probleem van de 
afwatering uit te werken en daarbij 
eveneens rekening te houden met factoren 
als een hoge neerslag, een lage locatie en 
een met water verzadigde bodem;

Or. de
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Amendement 224
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst de Commissie in dit verband 
op het gunstige effect dat 
precisielandbouw heeft op het 
watergebruik (door op GPS gebaseerde 
controle van de bodemgesteldheid en 
weersverwachtingen) en verlangt dat 
investeringen in dergelijke en andere 
innovatieve oplossingen die het 
inputgebruik in termen van water, 
meststoffen en 
gewasbeschermingsproducten 
verminderen, worden opgenomen in de 
lijst van "vergroeningsopties" in het 
toekomstige GLB;

Or. en

Amendement 225
Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) dringt er bij de Commissie op aan om 
een verslag over de gevolgen van 
oppervlaktegebruik door infrastructuur, 
woningbouw en compensatiegebieden 
voor de kostendruk voor de 
landbouwbedrijven op te stellen;

Or. de

Amendement 226
Elisabeth Jeggle
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer en 
bevloeiing, met inbegrip van praktische 
instrumenten voor wateropslag en 
maatregelen tegen nutriëntenverlies en 
verzilting, alsook betere regelingen voor de 
waterprijzen en waterbeheer op plaatselijk 
en regionaal niveau, teneinde de 
inputkosten op den duur te doen dalen;

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in efficiënt 
waterbeheer en bevloeiing, met inbegrip 
van praktische instrumenten voor 
wateropslag en maatregelen tegen 
nutriëntenverlies en verzilting, alsook 
betere regelingen voor de waterprijzen en 
waterbeheer op plaatselijk en regionaal 
niveau, teneinde de inputkosten op den 
duur te doen dalen;

Or. de

Amendement 227
Alfreds Rubiks

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer en 
bevloeiing, met inbegrip van praktische 
instrumenten voor wateropslag en 
maatregelen tegen nutriëntenverlies en 
verzilting, alsook betere regelingen voor de 
waterprijzen en waterbeheer op plaatselijk 
en regionaal niveau, teneinde de 
inputkosten op den duur te doen dalen;

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer, 
afwatering en bevloeiing, met inbegrip van 
praktische instrumenten voor wateropslag 
en maatregelen tegen nutriëntenverlies, 
verzilting en moerasvorming, alsook 
betere regelingen voor de waterprijzen en 
waterbeheer op plaatselijk en regionaal 
niveau, teneinde de inputkosten op den 
duur te doen dalen;

Or. lv

Amendement 228
Giovanni La Via
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer en 
bevloeiing, met inbegrip van praktische 
instrumenten voor wateropslag en 
maatregelen tegen nutriëntenverlies en 
verzilting, alsook betere regelingen voor de 
waterprijzen en waterbeheer op plaatselijk 
en regionaal niveau, teneinde de 
inputkosten op den duur te doen dalen;

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer en 
bevloeiing, met inbegrip van praktische 
instrumenten voor wateropslag en 
maatregelen tegen nutriëntenverlies en 
verzilting, alsook betere regelingen voor de 
waterprijzen en waterbeheer op plaatselijk 
en regionaal niveau, teneinde 
waterverspilling in te dammen en de 
inputkosten op den duur te doen dalen;

Or. it

Amendement 229
Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer en 
bevloeiing, met inbegrip van praktische 
instrumenten voor wateropslag en 
maatregelen tegen nutriëntenverlies en 
verzilting, alsook betere regelingen voor de 
waterprijzen en waterbeheer op plaatselijk 
en regionaal niveau, teneinde de 
inputkosten op den duur te doen dalen;

25. dringt aan op meer steun voor 
onderricht aan boeren in waterbeheer en 
bevloeiing, met inbegrip van praktische 
instrumenten voor wateropslag en 
maatregelen tegen nutriëntenverlies en 
verzilting, alsook betere regelingen voor de 
waterprijzen en waterbeheer op plaatselijk 
en regionaal niveau, teneinde de 
inputkosten op den duur te doen dalen; ook 
moet het toezicht op de leidingen worden 
gestimuleerd, opdat de arbeidskosten en 
de productkwaliteit niet te zeer onder druk 
komen te staan als gevolg van weglekkend 
water;

Or. it


