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Amendement 1
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, enz.;

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselveiligheid op de lange termijn
worden nagestreefd die zijn gericht op het 
stimuleren van nieuwe vormen van 
duurzame agrarische productie, 
energiebesparing, terugdringing van het 
gebruik van chemicaliën en een effectiever 
gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling,
bodemerosie, verlies van biodiversiteit, 
enz.;

Or. en

Amendement 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen;  wijst erop dat het GLB een
antwoord moet kunnen geven op

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van een 
duurzame agrarische productie, 
energiebesparing, een efficiënt gebruik van 
productiemiddelen en een effectiever 
gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB het 
hoofd moet kunnen bieden aan
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ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, 
bodemerosie, enz.;

ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, 
bodemerosie, enz.;

Or. de

Amendement 3
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen;  wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, 
bodemerosie, enz.;

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 een doel op het gebied van 
voedselveiligheid op lange termijn wordt
nagestreefd die is gericht op het stimuleren 
van nieuwe vormen van duurzame 
agrarische productie, energiebesparing, 
terugdringing van het gebruik van 
chemicaliën en een effectiever gebruik van 
het potentieel van ecosystemen; wijst erop 
dat het GLB een antwoord moet kunnen 
geven op ecologische uitdagingen, 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen zoals
watervervuiling, bodemerosie, verlies van 
biodiversiteit, enz.;

Or. en

Amendement 4

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
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2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen;  wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, 
bodemerosie, enz.;

2013 doelen op het gebied van 
voedselveiligheid worden nagestreefd die 
zijn gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen zoals
watervervuiling, bodemerosie, verlies van 
biodiversiteit, enz.;

Or. en

Amendement 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, enz;

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, verlies van 
biodiversiteit, watervervuiling en 
bodemerosie, enz;

Or. en
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Amendement 6
Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, enz.;

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals verlies van 
biodiversiteit, klimaatverandering, 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen, 
watervervuiling en bodemerosie, enz.;

Or. en

Amendement 7
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van en het 
creëren van prikkels voor nieuwe vormen 
van duurzame agrarische productie en 
consumptie die gericht zijn op het 
veiligstellen van de voedselvoorziening, 
energiebesparing, terugdringing van het 
gebruik van chemicaliën en een effectiever 
gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
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en bodemerosie, enz.; ecologische, gezondheids- en sociale
uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
verlies van biodiversiteit (inclusief 
“landbouwdiversiteit”) uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, ongelijkheid op 
gezondheidsgebied, chronische ziekten, 
armoede en demografische verandering in 
de EU;

Or. en

Amendement 8
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen;  wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, 
bodemerosie, enz.;

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen en dat daarvoor de daartoe 
benodigde middelen worden uitgetrokken; 
wijst erop dat het GLB een antwoord moet 
kunnen geven op ecologische uitdagingen, 
zoals klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling, 
bodemerosie, echter zonder dat dit ten 
koste gaat van de levensvatbaarheid van 
boerenbedrijven en hun voortbestaan in 
de Europese Unie wordt bedreigd;

Or. fr
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Amendement 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, enz.;

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën, betere 
bescherming van de gezondheid en het 
welzijn van dieren en een effectiever 
gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, enz.;

Or. en

Amendement 10
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische 
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 

1. verlangt dat in het kader van het GLB na 
2013 doelen op het gebied van 
voedselbeleid worden nagestreefd die zijn 
gericht op het stimuleren van nieuwe 
vormen van duurzame agrarische
productie, energiebesparing, terugdringing 
van het gebruik van chemicaliën en een 
effectiever gebruik van het potentieel van 
ecosystemen; wijst erop dat het GLB een 
antwoord moet kunnen geven op 
ecologische uitdagingen, zoals 
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klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling 
en bodemerosie, enz.;

klimaatverandering, uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen, watervervuiling,
bodemerosie, dierenbescherming, enz.;

Or. en

Amendement 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de GLB-
hervormingen uit het verleden 
(McSharry-hervorming van 1992, 
"Agenda 2000"-hervorming, de 
hervorming van 2003, 
gezondheidscontrole in 2008) alle tot doel 
hadden de Europese boeren aan de 
wereldwijd hoogste standaarden op het 
gebied van milieubescherming en 
dierenwelzijn en de traceerbaarheid van 
levensmiddelen te laten voldoen; 
benadrukt in dit verband dat de kosten die 
gemaakt worden om aan deze 
standaarden te voldoen niet worden 
vergoed door de markt;
(Deze paragraaf moet de nieuwe nummer 1 
worden en moet daarom bovenaan komen 
te staan.)

Or. de

Amendement 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verlangt dat de landbouwbegroting 
van de EU in de volgende 
financieringsperiode wordt 
gemoderniseerd in overeenstemming met 
de EU 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept op tot de invoering van een 
tweede tranche van rechtstreekse 
betalingen die bestaat uit 25 à 40% van de 
rechtstreekse betalingen in elke lidstaat, 
bij wijze van EU-breed stimuleringsstelsel 
dat erop gericht is de duurzaamheid te 
verbeteren door de efficiëntie bij zowel de 
bron als de productie te verhogen, 
waardoor de landbouw in de EU 
overeenkomstig de recentelijk 
gepubliceerde ‘Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050’ van de Commissie concurrerender 
kan worden gemaakt;

Or. en

Amendement 14
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen dat de mededeling van 
de Commissie zich richt op de levering 
van collectieve milieugoederen via een 
milieuvriendelijker gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en haar intentie om 
diversiteit opnieuw in de landbouwsector 
te integreren, hetgeen een cruciale 
gelegenheid zal zijn om een 
milieuvriendelijker en duurzamer 
gemeenschappelijk landbouwbeleid na te 
streven;

Or. en

Amendement 15
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat er een passend 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
de behoefte aan productiegroei, waarvoor 
intensieve productiemiddelen nodig zijn, 
en de behoefte aan behoud van 
grondstoffen en duurzame exploitatie 
daarvan met respect voor het milieu, de 
volksgezondheid en het dierenwelzijn;

Or. ro

Amendement 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de huidige zeer 
intensieve methoden van dierlijke 
productie vaak niet duurzaam zijn en 
negatieve effecten hebben op de 
gezondheid en het welzijn van dieren en 
mogelijk ook op de menselijke gezondheid 
en de voedselveiligheid; pleit er derhalve 
voor dat via het GLB 
veehouderijmethoden worden 
aangeprezen die het milieu, en de 
gezondheid en het welzijn van dieren 
beschermen.

Or. en

Amendement 17
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat aangezien het GLB in 
staat moet zijn een overvloed aan 
uitdagingen met betrekking tot de 
bevolking, ontwikkeling, biodiversiteit, 
milieu en landschaarste aan te pakken, 
een nieuw beleidsinitiatief moet worden 
gecreëerd dat gericht is op de opzet van 
een gemeenschappelijk Europees
voedselbeleid.

Or. en

Amendement 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en
het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn -
omvat, aangezien het publiek in het 
algemeen profiteert van veilig voedsel, een 
schoon milieu, een goede gezondheid en 
uitzicht op werk;

2. wijst erop dat het GLB zowel voor
landbouwers als voor het publiek in het 
algemeen - die zowel belastingbetalers als 
consumenten zijn – een beslissende rol 
speelt, aangezien het publiek in het 
algemeen profiteert van veilig en goedkoop
voedsel, een schoon milieu, een goede 
gezondheid en uitzicht op werk;

Or. de

Amendement 19
Gaston FrancoOntwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en 
het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn -
omvat, aangezien het publiek in het 
algemeen profiteert van veilig voedsel, een 
schoon milieu, een goede gezondheid en 
uitzicht op werk;

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en 
het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn -
omvat, aangezien het publiek in het 
algemeen profiteert van veilig voedsel, een 
schoon milieu, een goede gezondheid en 
uitzicht op werk en aangezien de vraag 
naar kwaliteitsproducten stijgt en 
milieuvriendelijke methodes steeds meer 
ingang vinden;

Or. fr

Amendement 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en 2. wijst erop dat het GLB landbouwers en 
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het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn -
omvat, aangezien het publiek in het 
algemeen profiteert van veilig voedsel, een 
schoon milieu, een goede gezondheid en 
uitzicht op werk;

het publiek in het algemeen – die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn –
omvat, aangezien iedereen profiteert van 
veilig voedsel, een schoon milieu, een 
goede gezondheid en uitzicht op werk;

Or. en

Amendement 21
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en 
het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn -
omvat, aangezien het publiek in het 
algemeen profiteert van veilig voedsel, een 
schoon milieu, een goede gezondheid en 
uitzicht op werk;

2. wijst erop dat het GLB landbouwers en 
het publiek in het algemeen - die zowel 
belastingbetalers als consumenten zijn -
omvat, aangezien beide profiteren van 
veilig en voedzaam voedsel, een schoon 
milieu, een goede gezondheid en uitzicht 
op werk;

Or. en

Amendement 22
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis 
van groene punten of betalingen voor
kwetsbare gebieden omvat;

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps en kwetsbare 
gebieden, en betalingen voor landbouwers 
met specifieke beheerseisen in 
Natura 2000-gebieden omvat;

Or. en



AM\861637NL.doc 15/57 PE460.983v01-00

NL

Amendement 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis 
van groene punten of betalingen voor 
kwetsbare gebieden omvat;

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat de naleving van in vergelijking 
met de rest van de wereld hoge 
standaarden en de levering van collectieve 
goederen die niet door de markt worden 
vergoed honoreert; wijst er in dit verband 
op dat natuurlijke handicaps ook in de 
toekomst moeten worden gecompenseerd;

Or. de

Amendement 24
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis 
van groene punten of betalingen voor 
kwetsbare gebieden omvat;

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis 
van groene punten of betalingen voor 
kwetsbare gebieden, met name 
landbouwgebieden in de bergen, omvat;

Or. fr

Amendement 25

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis
van groene punten of betalingen voor 
kwetsbare gebieden omvat;

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen omvat voor 
specifieke landbouwsystemen zoals 
biologische landbouw, landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde, voor 
duurzaam beheerd grasland, en voor 
landbouwers met specifieke beheerseisen 
in Natura 2000-gebieden;

Or. en

Amendement 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis 
van groene punten of betalingen voor 
kwetsbare gebieden omvat;

3. verlangt dat steun in het kader van het 
GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, waaronder ook 
insulaire en berggebieden, en betalingen 
op basis van groene punten of betalingen 
voor kwetsbare gebieden omvat;

Or. en

Amendement 27
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat steun in het kader van het 3. verlangt dat het steunmodel van het 
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GLB wordt verstrekt op basis van een 
model dat betalingen gekoppeld aan 
natuurlijke handicaps, betalingen op basis 
van groene punten of betalingen voor 
kwetsbare gebieden omvat;

GLB betalingen gekoppeld aan natuurlijke 
handicaps, betalingen op basis van groene 
punten of betalingen voor kwetsbare 
gebieden omvat;

Or. en

Amendement 28
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt erop aan dat bij de 
toekenning van GLB-middelen niet alleen 
wordt gekeken naar de bebouwde 
oppervlakte, maar ook naar de kwaliteit 
van de productie, het gebruik van 
duurzame landbouwmethoden, de 
vestiging in geografisch achtergestelde 
gebieden en de aanwezigheid van 
jongeren.

Or. it

Amendement 29
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt erop aan dat bij het 
toekennen van GLB-middelen terdege 
rekening wordt gehouden met de 
professionele landbouwers, die zich 
volledig inzetten voor hun bedrijf, in 
tegenstelling tot de grote conglomeraten 
en investeringsfondsen die de landbouw 
alleen maar gebruiken als alternatieve 
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investeringsmogelijkheid.

Or. it

Amendement 30
Gaston FrancoOntwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort aan het mechanisme voor de 
toekenning van steun op territoriale leest 
te schoeien en daarbij gedegen rekening 
te houden met de diversiteit, om zo te 
helpen de boerenbedrijven en de gebieden 
als zodanig levensvatbaar te houden;

Or. fr

Amendement 31
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde 
maatregelen op het gebied van landbouw 
en milieu;

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd;

Or. en
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Amendement 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers van het GLB, dat is gebonden aan de 
vervulling van een aantal criteria op het 
gebied van milieu en biodiversiteit, 
prominenter naar voren komt, zodat met 
behulp van duurzame methodes
hoogwaardig voedsel kan worden 
geproduceerd; wijst erop dat voldoende 
steun de enige garantie is voor het 
welslagen van de beoogde maatregelen op 
het gebied van landbouw en milieu;

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers van het GLB, dat is gebonden aan de 
vervulling van een aantal criteria op het 
gebied van milieu, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en een bijdrage aan de 
bescherming van biodiversiteit, wordt 
versterkt, zodat met behulp van duurzame 
praktijken hoogwaardig voedsel kan 
blijven worden geproduceerd; wijst erop 
dat voldoende begrotingsmiddelen de 
enige garantie zijn voor het welslagen van 
de beoogde nieuwe milieuvriendelijke 
praktijken en bestaande maatregelen op 
het gebied van landbouw en milieu;

Or. de

Amendement 33

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
wordt geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;
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Or. en

Amendement 34
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers prominenter naar voren komt, 
waarbij het benadrukt dat het GLB een 
aantal doelstellingen met betrekking tot 
het milieu, biodiversiteit en de 
volksgezondheid moet nastreven, zodat 
met behulp van duurzame methodes 
hoogwaardig voedsel met een hoge 
voedingswaarde kan worden geproduceerd
voor betaalbare prijzen; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu; en 
roept op tot maatregelen om de positie van 
consumenten en landbouwers in een beter 
werkende voedselketen te versterken;

Or. en

Amendement 35
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 

4. verlangt een afdoende hoeveelheid 
middelen teneinde de ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van milieu en 
biodiversiteit daadwerkelijk tot stand te 
kunnen brengen, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
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het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;

het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;

Or. fr

Amendement 36
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;

4. verlangt dat het steunconcept voor beide 
pijlers, dat is gebonden aan de vervulling 
van een aantal criteria op het gebied van 
milieu en biodiversiteit, prominenter naar 
voren komt, zodat met behulp van 
duurzame methodes hoogwaardig voedsel 
kan worden geproduceerd; wijst erop dat 
voldoende steun de enige garantie is voor 
het welslagen van de beoogde maatregelen 
op het gebied van landbouw en milieu;
verlangt dat nieuwe 
financieringsmechanismen worden 
gecreëerd teneinde de overgang naar 
grootschalige biologische landbouw te 
versnellen;

Or. en

Amendement 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het feit dat de 
"vergroening" van het EU-
landbouwbeleid in werkelijkheid niets 
nieuws is voor boeren, aangezien alle 
opeenvolgende hervormingen gericht 
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waren op de versterking van dit aspect van 
het GLB;

Or. de

Amendement 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de maatschappelijke 
taken die de Europese boeren verrichten 
voor de Europese samenleving, met name 
het behoud van een gevarieerd 
cultuurlandschap en de belangrijke 
bijdrage aan de bescherming en het 
onderhoud van natuurlijke hulpbronnen 
en maatregelen tegen 
klimaatverandering;

Or. de

Amendement 39
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat een alomvattende 
aanpak voor het belonen van collectieve 
voorzieningen nodig is, zodat uitdagingen 
op milieugebied het hoofd kunnen worden 
geboden en openbare steun aan 
landbouwers volledig legitiem is; pleit 
voor een coherent systeem van 
milieunormen en stimulansen voor alle 
betalingen in het kader van het GLB, 
waaronder:
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- in pijler 1 een eenvoudig pakket van 
verplichte goede landbouwpraktijken 
zoals wisselbouw, groene infrastructuren 
bij landbouwbedrijven, bodembedekking 
en voedingsstoffenbalans, alsmede 
toeslagen voor landbouwers in 
Natura 2000-gebieden, biologische 
landbouwbedrijven en voor duurzaam 
beheerd grasland;
- een duidelijk toegespitste en goed 
gefinancierde tweede pijler, met 
maatregelen voor het steunen van 
landbouwers die basale goede praktijken 
overtreffen en voor het bijdragen aan de 
verwezenlijking van EU-doelstellingen 
voor klimaatverandering, biodiversiteit en 
water;

Or. en

Amendement 40
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de omvang van de 
GLB-middelen niet mag afnemen, maar 
beter kan worden gedifferentieerd om de 
opbrengst van de landbouwgronden te 
stimuleren en om te zorgen voor de 
uitvoering van de doelstellingen waarmee 
het ecosysteem, de biodiversiteit, de 
gezondheid van consumenten en 
landbouwers en de kwaliteit van 
landbouwproducten worden beschermd;

Or. it
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Amendement 41
Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat subsidiebetalingen die 
onduurzame praktijken bevorderen in 
strijd zijn met de vastgestelde 
doelstellingen van het milieubeleid van de 
EU, en pleit ervoor dat het stelsel van 
betalingen wordt aangepast om dergelijke 
tegenstellingen te voorkomen en goede 
praktijken te bevorderen.

Or. en

Amendement 42
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat het aanpakken van de 
uitdagingen op milieugebied en het 
creëren van volledige legitimiteit voor 
openbare steun aan landbouwers een 
alomvattende aanpak vereist voor het 
belonen van collectieve voorzieningen; 
pleit voor een coherent systeem dat onder 
meer een vereenvoudigde cross 
compliance-basislijn en specifieke 
bijdragen van pijler 1 voor landbouwers 
in beschermde gebieden (Natura 2000-
gebieden en andere op nationaal niveau 
aangewezen beschermde gebieden) omvat.

Or. en
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Amendement 43
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. er moeten inspanningen worden 
geleverd om gezondere, duurzamere 
voedingspatronen te bevorderen door 
betere relaties te creëren tussen het 
productie- en consumptiebeleid, 
waaronder ook openbare aanbestedingen, 
cateringbeleid en vraaggestuurd beleid;

Or. en

Amendement 44
Jo Leinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit ervoor met voorrang 
landbouwmethoden te ondersteunen die 
bijdragen aan het tegengaan van de 
klimaatverandering of de opslag van 
kooldioxide in de bodem;

Or. de

Amendement 45

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. meent dat, gelet op de 
klimaatverandering en het toenemende 
aantal uitgestorven soorten, ecosystemen 
gezond, biologisch verscheiden en 
veerkrachtig dienen te zijn, teneinde de 
taken te kunnen blijven vervullen die van 
wezenlijk belang zijn voor ons welzijn, 
waaronder het opvangen van 
buitengewone weersverschijnselen, de 
water- en voedselcyclus en koolstofputten; 
onderstreept dat er met het oog op het 
tegengaan van het lokaal en regionaal 
uitsterven van soorten een matrix van 
duurzaam, natuurvriendelijk landgebruik 
noodzakelijk is voor het gehele landschap, 
die de aanpassing van soorten en migratie 
vergemakkelijkt, door landbouwers te 
ondersteunen bij de bescherming van 
Natura 2000-gebieden en door effectieve 
landbouwmilieuregelingen; ondersteunt 
derhalve een agro-ecosysteemaanpak en 
maatregelen die landbouwbedrijven ertoe 
verplichten de ecologische infrastructuur 
te versterken, alsmede de nadruk op het 
behoud en de sanering van 
landbouwgrond en bosareaal, agrarische 
wetlands en ongeploegd blijvend grasland 
met een hoge natuurwaarde, teneinde 
koolstof te verwijderen, de
waterregulering te optimaliseren en de 
biodiversiteit te vergroten;

Or. en

Amendement 46
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 5. benadrukt dat progressief 
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waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, niet alleen ten goede komt aan het 
milieu, maar ook een garantie is voor een 
duurzame toekomst van de landbouw in de 
EU;

landbouwbeleid de ecosystemen blijft 
eerbiedigen en ten goede komt aan het 
milieu, terwijl het een duurzaam en 
productief model voor de landbouw in de 
EU blijft bevorderen;

Or. en

Amendement 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 
waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, niet alleen ten goede komt aan 
het milieu, maar ook een garantie is voor 
een duurzame toekomst van de landbouw 
in de EU;

5. benadrukt dat aan extra vergroening een 
win-winbenadering ten grondslag moet 
liggen die zowel het milieu als de boeren 
en de samenleving voordeel oplevert op 
het gebied van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en een toename van de 
productiviteit, en niet in de laatste plaats
de ecosystemen in acht neemt; benadrukt 
bovendien dat het accent op onderzoek, 
innovatie en nieuwe technologie moet 
liggen om een duurzame toekomst van de 
landbouw in de EU te garanderen;

Or. de

Amendement 48
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 
waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, niet alleen ten goede komt aan het 
milieu, maar ook een garantie is voor een 
duurzame toekomst van de landbouw in de 

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 
waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, alsook stimulering van de 
diversificatie van de productie en kortere 
aanvoerketens niet alleen ten goede komen
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EU; aan het milieu, maar ook een garantie is 
voor een duurzame toekomst van de 
landbouw in de EU;

Or. fr

Amendement 49
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 
waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, niet alleen ten goede komt aan het 
milieu, maar ook een garantie is voor een 
duurzame toekomst van de landbouw in de 
EU;

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 
waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, niet alleen ten goede komt aan het 
milieu, maar ook een garantie is voor
meerdere nevenvoordelen voor een 
duurzame toekomst van de landbouw in de 
EU;

Or. en

Amendement 50
Anne Delvaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat verplichte vergroening, 
waarbij de ecosystemen in acht genomen 
worden, niet alleen ten goede komt aan het 
milieu, maar ook een garantie is voor een 
duurzame toekomst van de landbouw in de 
EU;

5. benadrukt dat indien de ecosystemen in 
het kader van grotere aandacht voor 
milieuaspecten beter in acht genomen 
worden, dit niet alleen ten goede komt aan 
het milieu, maar ook een garantie is voor 
een duurzame toekomst van de landbouw 
in de EU; een dergelijke vergroening van 
de Europese landbouw heeft echter 
slechts zin en is slechts haalbaar, indien 
de landbouw van onze partners in de 
ontwikkelingslanden en de opkomende 
landen dezelfde weg volgt.
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Or. fr

Amendement 51

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. meent dat het aangaan van de 
ecologische uitdagingen en het 
verschaffen van volledige legitimiteit aan 
de overheidssteun die landbouwers 
ontvangen een omvattende aanpak met 
betrekking tot het belonen van de levering 
van collectieve goederen vereist; roept op 
tot een coherent systeem van 
stimuleringsmaatregelen op het gebied 
van milieu, waaronder:
- solide basisrandvoorwaarden, op basis 
van het beginsel dat de vervuiler betaalt;
- een verplichte 
"vergroeningscomponent" voor 
landbouwbedrijven binnen de eerste pijler 
die bestaat uit een eenvoudig pakket van 
zinvolle goede landbouwpraktijken, zoals 
vruchtopvolging, groene infrastructuur 
voor landbouwbedrijven (zorggebieden 
voor hulpbronnen), bodembedekking en 
voedingsbalans;
- specifieke aanvullingen in het kader van 
de eerste pijler voor landbouwers in 
Natura 2000-gebieden, ten behoeve van 
de instandhouding van de biologische 
landbouw en extensief geëxploiteerd 
grasland;
- een doelgerichte en goed uitgeruste 
tweede pijler, die moet bestaan uit 
effectieve, vrijwillige 
meerjarenprogramma's die landbouwers 
meer dan goede basispraktijken bieden en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
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EU-doelstellingen inzake 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
water.

Or. en

Amendement 52
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. een doelgerichte en goed uitgeruste 
tweede pijler, die moet bestaan uit 
effectieve, vrijwillige 
meerjarenprogramma's die landbouwers 
meer dan goede basispraktijken bieden en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
EU-doelstellingen inzake 
klimaatverandering, biodiversiteit en 
water;

Or. en

Amendement 53
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op extra 
systemen/premies voor 
onderhoudsuitkeringen in te voeren voor 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, biologische 
landbouwmethoden en Natura 2000-
gebieden;

Or. en
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Amendement 54
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de voedselprijzen die 
de Europese burgers betalen meer dan 
50% van hun inkomen kunnen uitmaken, 
dat naar schatting 43 miljoen mensen in 
de EU in voedselarmoede dreigen te 
vervallen en dat slechte voeding een van 
de schadelijkste gezondheidsbepalende 
factoren is in verband met een lage 
sociaaleconomische status, armoede en 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 55
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. meent dat het aangaan van de 
uitdagingen voor de landbouwsector niet 
alleen kan berusten op technische 
oplossingen, maar dat ook de huidige 
consumptiepatronen, het afval en de 
ingewikkelde relatie tussen het milieu, de 
biodiversiteit en de menselijke gezondheid 
om aandacht vragen;

Or. en
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Amendement 56
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. roept ertoe op bij de financiering 
van de plattelandsontwikkeling de 
aandacht te richten op nieuwe 
uitdagingen, agro-ecologische innovatie, 
sociale en economische ontwikkeling, 
waaronder betere toegang tot openbare 
diensten en infrastructuur in landelijke 
gebieden, met name de probleemgebieden; 
dit zou steun moeten omvatten voor de 
regionale en lokale voedselsystemen als 
strategie voor inclusieve groei; en bijstand 
voor landbouwgemeenschappen voor 
levensonderhoud, met erkenning voor de
bijdrage die zij leveren aan lokale 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met beleidsoptie 2 van de 
Commissie, die het mogelijk zou maken in 
te spelen op de economische, ecologische 
en sociale uitdagingen van de EU en ervoor 
zou zorgen dat de landbouw en de 
plattelandsgebieden een grotere bijdrage 
kunnen leveren aan de Europa 2020-
doelstelling van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

6. is ingenomen met de beleidsoptie van de 
Commissie, die het mogelijk zou maken in 
te spelen op de economische, ecologische 
en sociale uitdagingen van de EU en ervoor 
zou zorgen dat de landbouw en de 
plattelandsgebieden een grotere bijdrage 
kunnen leveren aan de Europa 2020-
doelstelling van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. en
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Amendement 58
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met beleidsoptie 2 van de 
Commissie, die het mogelijk zou maken in 
te spelen op de economische, ecologische 
en sociale uitdagingen van de EU en ervoor 
zou zorgen dat de landbouw en de 
plattelandsgebieden een grotere bijdrage 
kunnen leveren aan de Europa 2020-
doelstelling van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

6. is ingenomen met de beleidsvoorstellen
van de Commissie, die het mogelijk 
zouden maken in te spelen op de 
economische, ecologische en sociale 
uitdagingen van de EU en ervoor zou 
zorgen dat de landbouw en de 
plattelandsgebieden een grotere bijdrage 
kunnen leveren aan de Europa 2020-
doelstelling van slimme, duurzame en 
inclusieve groei, en spoort de Commissie 
aan door te gaan met de uitwerking van 
de drie beleidsopties die zijn beschreven in 
de mededelingen van de Commissie, 
alsook van andere opties en combinaties 
van de opties waarmee de economische, 
ecologische en sociale uitdagingen van de 
EU beter kunnen worden aangegaan;

Or. en

Amendement 59
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat het GLB steun dient te 
geven aan een verschuiving van de 
intensieve naar een meer duurzame 
veehouderij; roept de Commissie derhalve 
op na te denken over premies voor 
veehouders die gebruikmaken van 
extensieve begrazingssystemen en die hun 
eigen diervoeder verbouwen;
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Or. en

Amendement 60
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op het belang van 
plattelandsontwikkeling als aanvulling op 
de goede praktijken die in het kader van 
de eerste pijler worden ondersteund door 
meerjarenprogramma's; benadrukt dat 
het noodzakelijk is steun te geven aan de 
oriëntatie van de Europese landbouw op 
de productie van 
kwaliteitslevensmiddelen, een duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling; onderstreept dat 
plattelandsontwikkeling een oplossing 
moet bieden voor de dringende mondiale 
problemen, zoals het verlies aan 
biodiversiteit, de klimaatverandering, de 
uitputting van waterreserves en de 
bodemdegradatie, en voorrang moet geven 
aan de verdere ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die meerdere 
voordelen opleveren, zoals landbouw met 
een hoge natuurwaarde en biologische 
landbouw;

Or. en

Amendement 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat het GLB steun dient te 
geven aan soorten landbouw die op 
consistente wijze een veelheid van 
voordelen op het gebied van milieu en 
biodiversiteit kunnen opleveren, zoals 
extensieve veehouderij op grasland, 
geïntegreerde gewassenteelt/veehouderij 
en biologische landbouw;

Or. en

Amendement 62
Dan Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is ingenomen met de door de 
Commissie voorgestelde 
"vergroeningscomponent" in de eerste 
pijler; is van mening dat er voor de 
ontvangst van betalingen in het kader van 
de "vergroening" voldaan moet zijn aan 
een aantal maatregelen die zijn bedoeld 
om milieuvoordelen op te leveren, zoals 
vruchtopvolging, gezond waterbeheer, 
weinig gebruik van kunstmeststoffen, 
goede praktijken om bodemerosie en -
degradatie tegen te gaan en de 
vruchtbaarheid van de bodem te 
vergroten, en maatregelen om de 
biodiversiteit te herstellen;

Or. en

Amendement 63
Corinne LepageOntwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Is van mening dat de maatregelen 
op het vlak van plattelandsontwikkeling 
een aanvulling dienen te vormen op de in 
het kader van de eerste pijler 
ondersteunde goede landbouwpraktijken, 
en dat alleen die praktijken ondersteund 
dienen te worden die op coherente wijze 
bijdragen aan de doelstellingen op het 
vlak van de bestrijding van de 
klimaatveranderingen en het goede 
beheer van natuurlijke hulpbronnen, 
zoals de bescherming van de 
biodiversiteit, van het water en de bodem; 
onderstreept wat dit betreft dat de 
biologische landbouw door de 
agronomische onderzoekswereld erkend 
wordt als een relevant model en dat deze 
dan ook als zodanig dient te worden 
bevorderd;

Or. fr

Amendement 64
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten op basis van 
CO2-kredieten overwogen moeten worden, 
aangezien de landbouw een enorm 
potentieel biedt voor de strijd tegen de 
klimaatverandering;

Schrappen

Or. en
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Amendement 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten op basis van 
CO2-kredieten overwogen moeten worden, 
aangezien de landbouw een enorm 
potentieel biedt voor de strijd tegen de 
klimaatverandering;

Schrappen

Or. de

Amendement 66

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten op basis van 
CO2-kredieten overwogen moeten worden, 
aangezien de landbouw een enorm 
potentieel biedt voor de strijd tegen de 
klimaatverandering;

7. meent dat vanwege verschillen in de 
boekhoudkundige nauwkeurigheid en de 
grote natuurlijke variëteit, landbouw niet 
moet worden opgenomen in bestaande
regelingen voor de handel in 
broeikasgasemissierechten of in de 
doelstellingen in het kader van de 
beschikking inzake het delen van 
inspanningen, maar pleit voor aparte 
doelstellingen voor de LULUCF-sector;

Or. en
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Amendement 67
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten op basis van
CO2-kredieten overwogen moeten worden, 
aangezien de landbouw een enorm 
potentieel biedt voor de strijd tegen de 
klimaatverandering;

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB mogelijkheden voor de betaling van 
ecosysteemdiensten overwogen moeten 
worden, met speciale aandacht voor 
broeikasgasemissiereductie en 
koolstofvastlegging, aangezien de 
landbouw een enorm potentieel biedt voor 
de strijd tegen de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 68
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten op basis van
CO2-kredieten overwogen moeten worden, 
aangezien de landbouw een enorm 
potentieel biedt voor de strijd tegen de 
klimaatverandering;

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe economische en financieel 
innovatieve instrumenten overwogen 
moeten worden, aangezien de landbouw 
een enorm potentieel biedt voor de strijd 
tegen de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 69
Corinne LepageOntwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten op basis van

7. meent dat in het kader van het herziene 
GLB nieuwe instrumenten overwogen 
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CO2-kredieten overwogen moeten worden, 
aangezien de landbouw een enorm 
potentieel biedt voor de strijd tegen de 
klimaatverandering;

moeten worden om rekening te kunnen 
houden met het potentieel van de 
landbouw op het vlak van de strijd tegen 
de klimaatverandering dat moeilijk te 
meten blijft en dat in geval van opname in 
de emissierechtenhandel die handel zou 
kunnen ontregelen;

Or. fr

Amendement 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de doelen van de EU op het 
gebied van biodiversiteit nog niet zijn 
gehaald en hoopt dat het GLB een 
aanjagende werking zal hebben op de 
pogingen om deze doelen te 
verwezenlijken;

8. betreurt dat de doelen van de EU op het 
gebied van biodiversiteit nog niet zijn 
gehaald en hoopt dat het GLB een bijdrage
zal leveren aan de pogingen om deze 
doelen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 71
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de doelen van de EU op het 
gebied van biodiversiteit nog niet zijn 
gehaald en hoopt dat het GLB een 
aanjagende werking zal hebben op de 
pogingen om deze doelen te 
verwezenlijken;

8. betreurt dat de doelen van de EU op het 
gebied van biodiversiteit nog niet zijn 
gehaald en hoopt dat het GLB deel zal 
uitmaken van de pogingen om de 
doelstellingen van Nagoya inzake 
biodiversiteit te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de doelen van de EU op het 
gebied van biodiversiteit nog niet zijn 
gehaald en hoopt dat het GLB een 
aanjagende werking zal hebben op de 
pogingen om deze doelen te 
verwezenlijken;

8. benadrukt dat de EU grote 
inspanningen op het gebied van 
biodiversiteit moet blijven leveren; wijst er 
in dit verband op dat de benadering van 
een op samenwerking gerichte 
natuurbescherming hiervoor een 
doeltreffende maatregel is;

Or. de

Amendement 73
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. pleit ervoor in het nieuwe GLB een 
nieuwe maatregel op te nemen om de 
"bestuiversvriendelijke" habitats te 
herstellen en landbouwers en 
landeigenaren te belonen voor de 
bescherming en het behoud van de 
agrarische biodiversiteit; merkt op dat de 
"Farmland Bird Indicator", de "Butterfly 
Indicator" en de "HNV Farming Area 
Indicator" op nationaal en regionaal 
niveau zouden moeten worden bewaakt;

Or. en
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Amendement 74
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop hoe belangrijk het is dat 
de lidstaten waar mogelijk de kansen tot 
samenwerking bij de bodembescherming 
uitbreiden, in samenwerking met alle 
belanghebbende instanties;

Or. el

Amendement 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat de Europese Unie zich 
grondig moet gaan verdiepen in de 
voordelen die het gebruik van genetisch 
gemodificeerde organismen met zich mee 
kan brengen, aangezien het gebruik van 
ggo’s bijdraagt aan de 
voedselvoorzieningszekerheid, epidemieën 
in de landbouw helpt bestrijden en zelfs 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen doet 
afnemen;

Or. es

Amendement 76
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt vast dat het gebruik van 
kunstmest veel negatieve gevolgen heeft 
voor het milieu, en met name door het 
gehalte aan stikstof, maar door ook de 
aanwezigheid van fosfor en de 
verontreiniging ervan met cadmium; is 
daarom van mening dat er in de hele EU 
een minimumbelasting op kunstmest moet 
worden geheven, om overbemesting te 
reduceren, maar ook het akkerland 
opnieuw te voorzien van voedingsstoffen 
met op de kringloop afgestemde 
methoden; dringt er bij de Commissie op 
aan om de mogelijke invoering van een 
minimumbelasting op kunstmest te 
onderzoeken;

Or. sv

Amendement 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's 
in de landbouw en in voedsel is; vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

Schrappen

(Er bestaat al wetgeving (Richtlijn 
2001/18/EG) in verband met de 
verspreiding van GGO's in het milieu. 
Deze wetgeving houdt rekening met de 
beoordeling en het beheer van de gevaren 
van genetische modificatie. Er is ook een 
etiketteringsdrempel, teneinde de 
keuzevrijheid voor de consument te 
waarborgen.)
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Or. en

Amendement 78
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's 
in de landbouw en in voedsel is; vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's 
in de landbouw en in voedsel is; vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

Schrappen

Or. de

Amendement 80
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 
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Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's 
in de landbouw en in voedsel is; vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's 
in de landbouw en in voedsel is; vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

schrappen

Or. fr

Amendement 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's in 
de landbouw en in voedsel is;  vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen op dit moment tegen het 
gebruik van ggo's in de landbouw en in 
voedsel is; benadrukt dat gezocht moet 
worden naar een EU-brede aanpak;
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Or. de

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst erop dat een meerderheid van de 
Europeanen tegen het gebruik van ggo's 
in de landbouw en in voedsel is; vraagt de 
Commissie daarom te onderzoeken of 
steun kan worden geweigerd aan 
landbouwbedrijven die ggo's gebruiken;

9. is van mening dat iedere beslissing over 
het al dan niet toestaan van ggo’s, evenals 
de eventuele toekenning van financiële 
steun aan landbouwbedrijven die genetisch 
gemodificeerde organismen gebruiken, 
vanuit het oogpunt van de wetenschap en 
de naleving van de verdragen moet 
worden bekeken;

Or. es

Amendement 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt het belang van de tweede 
pijler, gelet op de resultaten op het gebied 
van milieu, modernisering en structurele 
verbetering; verzoekt maatregelen in de 
tweede pijler doelgerichter vorm te geven, 
zodat de effectiviteit van groei-, 
werkgelegenheids- en klimaatmaatregelen 
en maatregelen ten gunste van 
plattelandsgebieden kan worden 
verhoogd;

Or. en
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Amendement 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. wijst erop dat zowel 
investeringen in innovatieve technieken 
als projecten voor het toepassen van 
onderzoek en ontwikkeling op 
landbouwbedrijven van groot belang zijn 
voor het vergroten van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van het GLB;

Or. en

Amendement 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst erop dat de landbouwsector 
slechts een van de sectoren is die 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden; verzoekt derhalve de 
landbouwfondsen ruimer in te zetten, 
teneinde de verarming van de 
plattelandsgebieden tegen te gaan; wijst 
erop dat de natuur ook een impuls kan 
geven aan de economische ontwikkeling, 
bijvoorbeeld doordat zij toeristen 
aantrekt;

Or. en
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Amendement 87
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. pleit ervoor dat het GLB het behoud 
van de genetische diversiteit bevordert, 
Richtlijn 98/58/EG inzake het welzijn van 
dieren in acht neemt, en afziet van de 
financiering van de productie van 
levensmiddelen die zijn verkregen van 
gekloonde dieren, hun nakomelingen of 
afstammelingen;

Or. en

Amendement 88
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op om ervoor te zorgen dat het nieuwe 
GLB in overeenstemming is met de 
rechten en plichten van landbouwers uit 
hoofde van het Internationaal Verdrag 
inzake plantgenetische hulpbronnen voor 
voeding en landbouw; roept op tot 
specifieke maatregelen om het gebruik 
van niet-reproduceerbare zaden te 
ontmoedigen en de instandhouding van 
genetisch materiaal in situ en op het 
landbouwbedrijf te bevorderen, evenals de 
vrije toegang tot lokale zaadbanken en het 
gebruik van lokale zaden;

Or. en
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Amendement 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor ecologisch 
duurzame bewerking van grond.

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om in het kader van 
de activiteiten in de gehele voedselketen te 
zoeken naar innovatieve manieren voor 
ecologisch duurzame bewerking van grond.

Or. en

Amendement 90
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor ecologisch 
duurzame bewerking van grond.

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor ecologisch 
duurzame bewerking van grond, en pleit 
voor meer inzet van landbouwtechnologie, 
waaronder satelliettechnologie, teneinde 
milieuvoordelen te behalen en bij te 
dragen aan een verminderd gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Or. en
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Amendement 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor ecologisch
duurzame bewerking van grond.

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde en gecoördineerde 
projecten in het kader waarvan 
landbouwers en onderzoekers kunnen 
samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor zowel 
concurrerende als duurzame landbouw.

Or. de

Amendement 92
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor ecologisch 
duurzame bewerking van grond.

10. is een voorstander van meer door de 
EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om traditionele 
landbouwpraktijken te herstellen en te 
zoeken naar innovatieve manieren voor 
ecologisch duurzame bewerking van grond.

Or. en

Amendement 93
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is een voorstander van meer door de 10. benadrukt dat de noodzaak van 
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EU gefinancierde projecten in het kader 
waarvan landbouwers en onderzoekers 
kunnen samenwerken om te zoeken naar 
innovatieve manieren voor ecologisch 
duurzame bewerking van grond.

innovatie buitengewoon belangrijk is en 
dat er moet worden geïnvesteerd in een 
betere economische en ecologische 
performance. Is een voorstander van meer 
door de EU gefinancierde projecten in het 
kader waarvan landbouwers en 
onderzoekers kunnen samenwerken om te 
zoeken naar innovatieve manieren voor 
ecologisch duurzame bewerking van 
grond;

Or. en

Amendement 94
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. meent dat het herziene GLB de 
steun moet ontkoppelen voor alle 
producten die niet duurzaam zijn voor het 
milieu en/of negatieve gevolgen hebben 
voor landbouwers in arme 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 95

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. meent dat een eenvoudige en 
specifieke steunregeling voor kleine 
landbouwbedrijven in de plaats moet 
treden van het huidige regime, teneinde 



AM\861637NL.doc 51/57 PE460.983v01-00

NL

hun concurrentievermogen te vergroten 
en de bijdrage te erkennen die zij leveren 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden 
en aan de bescherming van het milieu;

Or. en

Amendement 96

Sandrine Bélier, Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. meent dat de huidige zeer 
intensieve dierproductiemethoden veelal 
negatieve gevolgen hebben voor de 
gezondheid en het welzijn van dieren, 
hetgeen tevens de volksgezondheid en de 
voedselveiligheid negatief kan 
beïnvloeden; pleit er derhalve voor dat het 
GLB veehouderijmethoden bevordert die 
het milieu eerbiedigen, alsook de 
gezondheid en het welzijn van dieren.

Or. en

Amendement 97

Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. verklaart dat het feit dat cross-
compliance bij eerdere hervormingen in 
het GLB is opgenomen een nuttig 
instrument is voor het bereiken van 
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duurzaamheid, en dat GLB-betalingen 
zonder dit niet kunnen worden 
gerechtvaardigd, vanwege de 
maatschappelijke vraag naar gezonde 
voeding, gezonde landbouw en een gezond 
milieu; roept de Commissie er echter 
tevens toe op de ecologische effectiviteit 
van cross-compliance te waarborgen, 
zodat deze de basis wordt voor 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 99
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
het huidige adviseringssysteem verder te 
versterken, teneinde landbouwers te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
de "vergroeningsmaatregelen" en bij de 
training in agro-ecologische praktijken;

Or. en

Amendement 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept de noodzaak om 
overwegingen op het gebied van het 
rendement van hulpbronnen op te nemen 
in het GLB in de vorm van steun voor het 
opnieuw bewerken van organisch 
landbouwafval ten behoeve van 
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bodembemesting, alsook voor het 
voorkomen van de verspreiding van 
plastic landbouwafval;

Or. en

Amendement 101

Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 quinquies. is bezorgd over de 
ecologische situatie van Europese wateren 
die zorgen voor de drainage van 
landbouwgebieden, waarbij duidelijk is 
dat er niet wordt voldaan aan 
fundamentele duurzaamheidscriteria - de 
Oostzee is bijvoorbeeld een van de sterkst 
vervuilde zeeën ter wereld; merkt op dat 
landbouw de grootste bron is van 
nutriënten die de Oostzee binnendringen 
en daar eutrofiëring veroorzaken;

Or. en

Amendement 102

Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 sexies. is ervan overtuigd dat de 
hervorming van het GLB moet zorgen 
voor een effectievere regulering van de 
nutriëntenbelasting van de wateren en het 
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herstel van de ecosystemen van de zee- en 
kustwateren mogelijk maakt. Meent 
derhalve dat de watervervuiling door 
agrarische bronnen moet worden 
toegevoegd als een van de voornaamste 
doelstellingen van het GLB, waardoor 
gezonde rivieren, meren, zeeën en 
grondwater in Europa behouden blijven;

Or. en

Amendement 103

Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 septies. meent dat het GLB 
onderworpen dient te worden aan een 
algemene milieubeoordeling, op basis 
waarvan de belangrijkste zaken kunnen 
worden bepaald die moeten worden 
veranderd om de wateren te beschermen, 
waaronder de rol van buitensporige 
hoeveelheden fosfor die leiden tot 
eutrofiëring en een toegenomen 
vatbaarheid voor eutrofiëring in 
aquatische ecosystemen, zoals de Oostzee;

Or. en

Amendement 104

Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 octies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

10 octies. pleit ervoor dat de 
"actieplannen" van de Kaderrichtlijn 
Water effectief ten uitvoer worden gelegd, 
zodat lokale, territoriale en regionale 
benaderingen van effectief waterbeheer 
en bescherming van stroomgebieden 
worden gerealiseerd; acht het nuttig de 
KRW te integreren in cross-compliance, 
en merkt op dat dit in overeenstemming is 
met de territoriale benadering van 
plattelandsontwikkeling die in de 
mededeling van de Commissie wordt 
bepleit;

Or. en

Amendement 105

Satu Hassi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 nonies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 nonies. stelt dat de Commissie moet 
overwegen ertoe bij te dragen dat de beste 
praktijken op het gebied van preventie van 
vervuiling in de landbouw (zoals de 
HELCOM-aanbevelingen) tot de 
gangbare praktijk gaan behoren.

Or. en

Amendement 106
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst op het belang van beleid 
waarmee grensoverschrijdende 
samenwerking tussen lidstaten en met 
derde landen wordt aangemoedigd voor de 
ontwikkeling van goede praktijken 
waarmee het milieu en de duurzaamheid 
van de natuurlijke hulpbronnen worden 
beschermd in de gevallen waarin 
landbouwactiviteiten en met name 
watergebruik grensoverschrijdende 
effecten hebben;

Or. el

Amendement 107
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat de 
klimatologische gevolgen van de 
landbouw verzacht kunnen worden door 
een beter onderwijs en opleidingen voor 
agrariërs, als opmaat naar een beter 
gebruik van de innovaties als gevolg van 
onderzoek en ontwikkeling; moedigt een 
goede opleiding voor agrariërs aan, zodat 
de uitdagingen op energiegebied kunnen 
worden aangegaan door de ontwikkeling 
van groene energie in de vorm van 
biomassa, bioafval, biogas, biobrandstof 
en wind-, zonne-energie en waterkracht 
op beperkte schaal, waardoor ook nieuwe 
arbeidsplaatsen zullen ontstaan;

Or. ro
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Amendement 108
Jo Leinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst op de betekenis van 
controlemechanismen met betrekking tot 
gezondheidsbescherming, aan de hand 
waarvan de traceerbaarheid en veiligheid 
en het niet-gebruik van in de EU 
verboden producten kan worden 
gecontroleerd, waarbij producten uit de 
Gemeenschap en uit derde landen 
ingevoerde producten aan dezelfde 
voorwaarden moeten voldoen.

Or. de

Amendement 109
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. onderstreept het belang van 
programma's waarmee landbouwers 
kunnen worden opgeleid om 
landbouwmethoden te gebruiken die 
duurzamer zijn voor het milieu, en spoort 
de Commissie ertoe aan ervoor te zorgen 
dat dergelijke programma's worden 
gefinancierd via de tweede pijler van het 
nieuwe GLB.

Or. en


