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Amendement 140
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering 
van pijler I met als doel de inkomenssteun 
voor landbouwers te legitimeren door te 
zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die 
op het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling 
en diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

Schrappen

Or. en

Amendement 141
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Albert Deß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun 

14. dringt erop aan dat een groenere 
benadering van het GLB om de 
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voor landbouwers te legitimeren door te 
zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die 
op het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling 
en diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

natuurlijke hulpbronnen te beschermen 
een wezenlijk deel moet uitmaken van 
duurzame landbouw en roept daarom op 
tot de introductie van een stelsel van 
stimulansen voor de hele EU met behulp 
van een vergroenende component die erop 
gericht is de duurzaamheid van bedrijven 
en de voedselzekerheid op lange termijn te 
verzekeren via het doeltreffende beheer 
van schaarse hulpbronnen (water, 
energie, land);

Or. de

Amendement 142
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering 
van pijler I met als doel de inkomenssteun 
voor landbouwers te legitimeren door te 
zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 

14. pleit voor een continue benadering 
van het GLB met als doel de 
inkomenssteun voor landbouwers te 
legitimeren door te zorgen voor 
biodiversiteitsbehoud in het agrarische 
landschap in bredere zin, verbetering van 
de infrastructuur en aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering en de 
continuïteit van de productie van gezonde 
levensmiddelen en habitats veilig te 
stellen;
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eenvoudige en goede werkmethoden die 
op het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling 
en diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

Or. de

Amendement 143
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10% 
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor milieubehoud en daardoor ook voor 
het behoud van de biodiversiteit in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; heeft begrip voor het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
een deel van de betalingen binnen pijler I 
toe te wijzen aan een pakket van 
waardevolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de 
landbouwbedrijven worden toegepast, waar 
vruchtwisseling en diversificatie, blijvend 
grasland, en een minimaal "ecologisch 
aandachtsgebied" onderdeel van dienen te 
zijn; is niettemin van mening dat de door 
de Commissie voorgestelde maatregelen
gewijzigd en minder bureaucratisch en 
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flexibeler gemaakt moeten worden;

Or. de

Amendement 144
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers verder te legitimeren door te 
zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
werkbare, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de 
landbouwbedrijven worden toegepast, 
zoals vruchtwisseling en diversificatie, 
blijvend grasland, en een minimaal 
"ecologisch aandachtsgebied" en 
landbouwpraktijken die doeltreffend 
omspringen met hulpbronnen en 
klimaatvriendelijk zijn;

Or. en

Amendement 145
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering 
van pijler I met als doel de inkomenssteun 
voor landbouwers te legitimeren door te 
zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die 
op het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling 
en diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

14. roept op om in het GLB meer steun te 
voorzien voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; neemt kennis van het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van pijler I van het 
GLB, maar benadrukt dat die 
maatregelen aangepast moeten worden 
aan de situatie in de landbouw en het 
milieu in elke lidstaat en de landbouwers 
geen ondraagbare last mag opleggen; 
verdedigt het feit dat pijler II van het GLB 
meer verschillende instrumenten bevat om 
de biodiversiteit te bevorderen;

Or. es

Amendement 146
Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
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klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn;

Or. en

Amendement 147
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"

14. pleit voor een groenere benadering van 
het GLB met als doel de inkomenssteun 
voor landbouwers te legitimeren door te 
zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; neemt kennis van het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB binnen 
pijler I; is van mening dat een aanbod aan
waardevolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de 
landbouwbedrijven worden toegepast het 
volgende kunnen omvatten: steun voor 
koolstofarme emissies en maatregelen om 
broeikasgasemissies te beperken of op te 
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onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

vangen; steun voor energiezuinigheid en 
energie-efficiëntie; bufferstroken, 
perceelranden, aanwezigheid van hagen, 
enz.; blijvend grasland; 
precisielandbouwtechnieken; 
vruchtwisseling en gewasdiversiteit; 
efficiëntieplannen voor veevoeder. 

Or. en

Amendement 148
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; verwelkomt 
het voorstel van de Commissie dat het 
minimale "ecologische aandachtsgebied"
uit ten minste 7% landbouwgrond dient te 
bestaan; is echter van mening dat dit cijfer 
van 7% in een uitgebreide 
effectbeoordeling onderzocht moet 
worden;

Or. de
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Amendement 149
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering door middel van een 
vergroenende component; is verheugd 
over het hervormingsvoorstel van de 
Commissie voor het GLB dat moet zorgen 
voor een "groenere" benadering van het 
GLB door 30% van de betalingen binnen 
pijler I toe te wijzen aan een pakket van 
waardevolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die de landbouw groener 
maken die op het niveau van de 
landbouwbedrijven worden toegepast, waar 
vruchtwisseling en diversificatie, blijvend 
grasland, en een minimaal "ecologisch 
aandachtsgebied" onderdeel van dienen te 
zijn; is van mening dat er een evenwicht 
kan gevonden worden tussen de 
streefdoelen voor het verhogen van de 
milieubijdragen via het GLB en die voor 
de instandhouding van een productieve 
landbouwsector in Europa, als die 
gebieden die aan de criteria uit bijlage I 
van de Habitatrichtlijn voor flora en 
fauna voldoen, worden opgenomen in het 
"minimaal ecologisch aandachtsgebied"; 
een andere vereiste is dat landbouwers 
zelf moeten kunnen kiezen welke gebieden 
ze braak laten liggen als "ecologische 
aandachtsgebieden".

Or. de
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Amendement 150
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale 
"ecologische aandachtsgebied" uit ten 
minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
de betalingen binnen pijler I toe te wijzen 
aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast; is echter van mening
dat een dergelijk pakket van goede 
werkmethoden andere "vergroenende"
maatregelen kan omvatten dan
vruchtwisseling, diversificatie, blijvend 
grasland, en een minimaal "ecologisch 
aandachtsgebied" zoals voorgesteld door 
de Commissie;

Or. en

Amendement 151
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 14. pleit voor een groenere benadering van 
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pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

pijler I, zonder uit het oog te verliezen dat 
de primaire functie van die pijler 
voedselproductie is, met als doel de 
inkomenssteun voor landbouwers te 
legitimeren door te zorgen voor 
biodiversiteitsbehoud in het agrarische 
landschap in bredere zin, verbetering van 
de infrastructuur en aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering; 
neemt kennis van het hervormingsvoorstel 
van de Commissie voor het GLB dat moet 
zorgen voor een "groenere" benadering van 
het GLB door 30% van de betalingen 
binnen pijler I toe te wijzen aan een pakket 
van waardevolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de 
landbouwbedrijven worden toegepast, waar 
vruchtwisseling en diversificatie, blijvend 
grasland, en een minimaal "ecologisch 
aandachtsgebied" onderdeel van dienen te 
zijn; is niettemin van mening dat het 
minimale "ecologische aandachtsgebied"
uit ten minste 10% landbouwgrond dient te 
bestaan, en niet 7% zoals voorgesteld door 
de Commissie;

Or. pt

Amendement 152
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I op een praktische, kosteneffectieve 
en eenvoudige manier, met als doel de 
inkomenssteun voor landbouwers te 
legitimeren door te zorgen voor 
biodiversiteitsbehoud in het agrarische 
landschap in bredere zin, verbetering van 
de infrastructuur en aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering; is 
verheugd over het hervormingsvoorstel van 
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"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

de Commissie voor het GLB dat moet 
zorgen voor een "groenere" benadering van 
het GLB door 30% van de betalingen 
binnen pijler I toe te wijzen aan een pakket 
van waardevolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de 
landbouwbedrijven worden toegepast, waar 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is van mening 
dat het "ecologische aandachtsgebied"
standaard uit ten minste 7%
landbouwgrond dient te bestaan, zoals 
voorgesteld door de Commissie;

Or. fi

Amendement 153
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers doeltreffender te maken om
te zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
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landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

Or. en

Amendement 154
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie;

14. pleit voor een groenere benadering van 
pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen 
voor biodiversiteitsbehoud in het 
agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; is verheugd over het 
hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 
"groenere" benadering van het GLB door 
30% van de betalingen binnen pijler I toe 
te wijzen aan een pakket van waardevolle, 
eenvoudige en goede werkmethoden die op 
het niveau van de landbouwbedrijven 
worden toegepast, waar vruchtwisseling en 
diversificatie, blijvend grasland, en een 
minimaal "ecologisch aandachtsgebied"
onderdeel van dienen te zijn; is niettemin 
van mening dat het minimale "ecologische 
aandachtsgebied" uit ten minste 10%
landbouwgrond dient te bestaan, en niet 
7% zoals voorgesteld door de Commissie; 
herhaalt zijn oproep voor steun op basis 
van het areaal voor het Natura 2000-
netwerk in het kader van rechtstreekse 
betalingen;

Or. en
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Amendement 155
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. pleit voor geschikte 
"vergroenende" praktijken voor 
landbouwdiversiteit in de verschillende 
lidstaten, rekening houdend met, 
bijvoorbeeld, de specifieke situatie van de 
Mediterrane landen, waar geen rekening 
mee wordt gehouden in de voorgestelde 
drempels met betrekking tot de 
diversificatie van gewassen en land van 
ecologisch belang; samengestelde 
gewassen, permanente gewassen 
(olijfgaarden, wijngaarden, 
appelboomgaarden) of rijstvelden zijn 
enkele voorbeelden van praktijken die 
compatibel moeten zijn met 
"vergroening", gezien de hoge 
ecologische waarde en waarde voor het 
natuurbehoud die sommige van deze 
landbouwsystemen kunnen hebben.

Or. pt

Amendement 156
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt dat de steun voor 
overheidsactoren en particuliere spelers 
die de biodiversiteit van bossen wat betreft 
soorten, habitats en ecosysteemdiensten 
beschermen, verhoogd moet worden in het 
nieuwe GLB, en dat de subsidiabiliteit 
uitgebreid moet worden naar gebieden die 
Natura 2000-gebieden verbinden;
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Or. en

Amendement 157
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. merkt op dat de algemene geest van 
het hervormingsvoorstel voor het GLB 
leidt tot een "grotere marktgerichtheid"
en tot "concurrentievermogen" en
verzoekt om de instrumenten te 
ontmantelen of sterk te beperken die de 
productie en de markten regelen en de 
landbouw onderwerpen aan de WTO-
regels, en zo productivistische modellen 
bevorderen, die intensief en uitvoergericht 
zijn, en die de natuurlijke rijkdommen en 
biodiversiteit bedreigen en vernietigen en 
in strijd zijn met de zogenaamde 
"vergroening";

Or. pt

Amendement 158
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle 
GLB-betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 159
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle 
GLB-betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor robuuste en vereenvoudigde
randvoorwaarden die bijdragen tot de 
instandhouding van de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 160
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden, in zoverre dat deze 
voorwaarden nauw verband houden met 
de landbouwsector of individuele 
landbouwbedrijven;

Or. de

Amendement 161
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen, met inbegrip van diegene die 
na 2014 worden gedaan, door middel van 
robuuste randvoorwaarden; roept op tot 
eenvoudige en transparante regels voor de 
betrokkenen;

Or. de

Amendement 162
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle 
GLB-betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit ervoor alle GLB-betalingen te 
blijven onderbouwen door middel van 
robuuste randvoorwaarden; roept op tot 
een beperking en aanzienlijke 
vereenvoudiging van deze regels;

Or. de

Amendement 163
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen; verzoekt voorts om 
deze kadervoorwaarden te onderzoeken op 
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het vlak van de administratieve 
rompslomp die ermee gepaard gaat, en ze 
aanzienlijke te vereenvoudigen indien die 
rompslomp buitensporig blijkt te zien;

Or. de

Amendement 164
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen; steunt echter het 
voorstel van de Commissie om minder 
strikte randvoorwaarden toe te passen 
voor kleine landbouwbedrijven die 
deelnemen aan de regeling voor kleine 
landbouwers, vanwege hun relatief kleine 
impact op het milieu en de 
bureaucratische moeilijkheden waarmee 
ze te maken krijgen in het kader van de 
randvoorwaarden.

Or. en

Amendement 165
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van 
randvoorwaarden die van toepassing zijn 
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de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

op landbouwers en waarin eveneens 
rekening gehouden wordt met de 
kaderrichtlijn water, de wetgeving inzake 
bestrijdingsmiddelen en de vogel- en 
habitatrichtlijnen;

Or. fi

Amendement 166
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen; 

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en biociden en 
de vogel- en habitatrichtlijnen;

Or. ro

Amendement 167
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
milieunormen met geharmoniseerde
randvoorwaarden die van toepassing zijn 
op niveau van de landbouwbedrijven;

Or. en
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Amendement 168
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van
de vogel- en habitatrichtlijnen, zonder de 
huidige normen (2007-2013), de 
kaderrichtlijn water en de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen af te zwakken, 
met onmiddellijke ingang vanaf 2014;

Or. en

Amendement 169
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle
GLB-betalingen door middel van robuuste
randvoorwaarden door inachtneming van 
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. onderstreept dat de directe steun van 
het GLB onderworpen is aan het beginsel 
van "randvoorwaarden", dat de strikte 
naleving van milieuwetgeving vereist, 
zoals de wetgeving inzake 
bestrijdingsmiddelen en de vogel- en 
habitatrichtlijn; neemt kennis van het 
voorstel dat werd ingediend door de 
Europese Commissie in het kader van de 
GLB-hervorming om, aanvullend, ook de 
kaderrichtlijn water op te nemen;

Or. es

Amendement 170
Esther de Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van robuuste
randvoorwaarden door inachtneming van
de kaderrichtlijn water, de wetgeving 
inzake bestrijdingsmiddelen en de vogel-
en habitatrichtlijnen;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-
betalingen door middel van reeds 
bestaande randvoorwaarden die eventueel 
uitgebreid kunnen worden naar 
bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water, de 
wetgeving inzake bestrijdingsmiddelen en 
de vogel- en habitatrichtlijnen;

Or. en

Amendement 171
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van het 
plattelandsbeleid en voor verbeteringen in 
de aandacht voor het milieu in pijler II in 
alle lidstaten en de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van minimumuitgaven voor 
milieumaatregelen;

Or. en

Amendement 172
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II in alle lidstaten en voor verdere
verbeteringen in de aandacht voor het 
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de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

milieu in deze pijler en de effectiviteit van 
de landbouw/milieumaatregelen daarvan, 
met inbegrip van verplichte 
minimumuitgaven voor milieumaatregelen;

Or. en

Amendement 173
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler in 
alle lidstaten en de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

Or. de

Amendement 174
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II in alle lidstaten van de EU en voor 
drastische verbeteringen in de aandacht 
voor het milieu in deze pijler en de 
effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen; verzoekt om 
werkelijk stimulerende onderdelen te 
introduceren om ecosysteemdiensten in de 
landbouw te belonen;
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Or. de

Amendement 175
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler in 
alle lidstaten van de EU en de effectiviteit 
van de landbouw/milieumaatregelen 
daarvan, met inbegrip van verplichte 
minimumuitgaven voor milieumaatregelen;

Or. de

Amendement 176
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen; benadrukt dat de 
vergroening van pijler I de 
milieumaatregelen van pijler II, die hun 
doeltreffendheid hebben bewezen, niet 
mag ondermijnen;

Or. fi
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Amendement 177
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II, die op dit moment het belangrijkste 
onderdeel van het GLB is dat van waarde 
is voor het milieu, en voor drastische 
verbeteringen in de aandacht voor het 
milieu in deze pijler en de effectiviteit van 
de landbouw/milieumaatregelen daarvan, 
met inbegrip van het opnemen van
verplichte minimumuitgaven voor 
milieumaatregelen; zoals 
landbouw/milieumaatregelen, het beheer 
van Natura 2000 en steun voor hoge 
natuurwaarde en biologische landbouw;

Or. en

Amendement 178
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de 
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van de verplichte opname van 
maatregelen inzake bos, milieu en Natura 
2000 in programma's voor 
plattelandsontwikkeling en verplichte 
minimumuitgaven voor milieumaatregelen 
met inbegrip van biologische landbouw 
als een allesomvattende benadering op 
weg naar duurzame landbouwpraktijken;
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Or. en

Amendement 179
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor drastische verbeteringen in de
aandacht voor het milieu in deze pijler en 
de effectiviteit van de 
landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven 
voor milieumaatregelen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler 
II en voor blijvende aandacht voor het 
milieu in deze pijler en de effectiviteit van 
de landbouw/milieumaatregelen daarvan;

Or. en

Amendement 180
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beklemtoont dat de stijgende vraag 
naar landbouwbrandstoffen en de 
verhoogde productiedruk in 
ontwikkelingslanden die daaruit 
voortvloeit, de biodiversiteit bedreigt, met 
name in ontwikkelingslanden, door de 
degradatie en omvorming van habitats en 
ecosystemen zoals, onder andere, 
moerasgebieden en bossen;

Or. pt

Amendement 181
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. neemt kennis van het kritische 
verslag van de Europese Rekenkamer 
betreffende landbouw/milieuregelingen; 
merkt op dat met de beschikbare 22,2 
miljoen euro voor 2007-2013 slechts een 
beperkt aantal milieudoelstellingen werd 
bereikt; dringt er bij de Commissie op aan 
ervoor te zorgen dat toekomstige 
landbouw/milieufinanciering enkel wordt 
goedgekeurd onder strikte 
milieuvoorwaarden;

Or. en

Amendement 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de controle op 
landbouwpraktijken versterkt moet 
worden om het verlies van biodiversiteit te 
voorkomen; is met name van mening dat 
het lozen van gier gecontroleerd en zelfs 
verboden moet worden in de meest 
gevoelige gebieden om ecosystemen te 
behouden;

Or. es

Amendement 183
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)



PE480.679v02-00 28/78 AM\892360NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt om de opname van een 
nieuwe GLB-maatregel "in situ- en ex 
situ-behoud van genetisch materiaal van 
bekende oorsprong uit bossen";

Or. en

Amendement 184
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. eist dat er, om de ecologische 
prestaties van productiesystemen te 
vergroten, een 
landbouw/milieubenadering van het EIP 
(Europees Innovatiepartnerschap) wordt 
gehanteerd in de landbouw;

Or. en

Amendement 185
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept op tot aangepaste wetgeving 
en stimulansen voor de handhaving en de 
verdere ontwikkeling van een breed 
gamma aan genetische hulpbronnen voor 
het landbouwbedrijf, d.w.z. lokaal 
aangepaste rassen en soorten;

Or. en
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Amendement 186
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. roept de Commissie op de 
Europese biodiversiteit te vrijwaren met 
betrekking tot de introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in 
het natuurlijke milieu en te komen met 
een toereikend aansprakelijkheidsregime 
om te zorgen voor herstel in geval van 
introductie;

Or. en

Amendement 187
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te 
benutten door grote gebieden van het 
landschap weer in een staat van ongerepte 
natuur te brengen en om te vormen tot 
belangrijke natuurgebieden, waardoor 
nieuwe sociaal-economische 
mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl 
de biodiversiteit in Europa behouden 
blijft;

Schrappen

Or. de
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Amendement 188
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te 
benutten door grote gebieden van het 
landschap weer in een staat van ongerepte 
natuur te brengen en om te vormen tot 
belangrijke natuurgebieden, waardoor 
nieuwe sociaal-economische 
mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl 
de biodiversiteit in Europa behouden 
blijft;

Schrappen

Or. en

Amendement 189
Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
om de beoogde instandhouding van de 
biodiversiteit in Europa te ondersteunen 
om nieuwe sociaal-economische 
mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling te creëren;

Or. de
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Amendement 190
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl 
de biodiversiteit in Europa behouden 
blijft;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te 
onderzoeken door grote gebieden van het 
landschap weer in een staat van ongerepte 
natuur te brengen en om te vormen tot 
belangrijke natuurgebieden, en om 
maatregelen te introduceren die ertoe 
zullen leiden dat de gebieden voor 
landbouw zullen worden gebruikt in 
overeenstemming met de beginselen van 
de biodiversiteit;

Or. de

Amendement 191
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
door mogelijk op zijn minst sommige
gebieden van het landschap weer in een 
staat van ongerepte natuur te brengen en 
om te vormen tot natuurgebieden, 
waardoor nieuwe sociaal-economische 
mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

Or. fi



PE480.679v02-00 32/78 AM\892360NL.doc

NL

Amendement 192
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

17. roept de Commissie en de lidstaten op, 
met volledige inachtneming van de 
standpunten en behoeften van de 
resterende gemeenschappen die in de 
betrokken gebieden leven en werken, om 
het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

Or. en

Amendement 193
Karin Kadenbach,Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te
benutten door grote gebieden van het 
landschap weer in een staat van ongerepte 
natuur te brengen en om te vormen tot 
belangrijke natuurgebieden, waardoor 
nieuwe sociaal-economische 
mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

17. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om hun kijk op het fenomeen van 
braaklegging in sommige delen van Europa 
te veranderen en braaklegging ook als een 
mogelijke kans te zien om met name 
bijzonder grote gebieden, waarvan het 
beheer niet langer realistisch is, weer in 
een staat van ongerepte natuur te brengen
en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;
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Or. en

Amendement 194
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in
verschillende delen van Europa te 
benutten door grote gebieden van het 
landschap weer in een staat van ongerepte 
natuur te brengen en om te vormen tot 
belangrijke natuurgebieden, waardoor 
nieuwe sociaal-economische 
mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl 
de biodiversiteit in Europa behouden 
blijft;

17. betreurt de toegenomen braaklegging 
van landbouwareaal in de Europese Unie, 
aangezien dit het probleem van 
verwoestijning intensiveert en het behoud 
van de biodiversiteit, alsook de socio-
economische balans van vele 
plattelandsgebieden beïnvloedt; vestigt in 
dat verband de aandacht op de 
belangrijke rol die de Europese 
landbouwers spleen als "hoeders" van het 
landschap;

Or. es

Amendement 195
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten 
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om, waar dit mogelijk is en noodzakelijk 
om de concrete streefdoelen inzake 
biodiversiteit te bereiken, het fenomeen 
van braaklegging in verschillende delen 
van Europa te benutten door grote 
gebieden van het landschap weer in een 
staat van ongerepte natuur te brengen en 
om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
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biodiversiteit in Europa behouden blijft;

Or. en

Amendement 196
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te benutten
door grote gebieden van het landschap 
weer in een staat van ongerepte natuur te 
brengen en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

17. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het fenomeen van braaklegging in 
verschillende delen van Europa te 
onderzoeken als een mogelijke kans om
grote gebieden van het landschap weer in 
een staat van ongerepte natuur te brengen 
en om te vormen tot belangrijke 
natuurgebieden, waardoor nieuwe sociaal-
economische mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft; 
benadrukt echter dat het bestaande 
grondbezit gerespecteerd moeten worden;

Or. en

Amendement 197
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan de vaststelling van 
plannen voor bosbeheer aan te moedigen, 
onder andere door middel van 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
en het LIFE+-programma; wijst op de 
behoefte om bijzondere 
biodiversiteitsmaatregelen op te nemen in 
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de plannen voor bosbeheer, met name 
speciale maatregelen voor de 
instandhouding van beschermde soorten 
en natuurlijke habitats, om hun staat van 
instandhouding te verbeteren, binnen en 
buiten de Natura 2000-gebieden;

Or. en

Amendement 198
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
hun bosbouwbeleid zo te ontwerpen dat 
het het belang van bossen voor het 
beschermen van de biodiversiteit, voor het 
voorkomen van bodemerosie, voor 
koolstofopslag en luchtzuivering en voor 
de handhaving van de waterkringloop, 
volledig in acht neemt;

Or. en

Amendement 199
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. waarschuwt ervoor dat 
verschillende soorten en habitats met een 
grote waarde, vanuit een 
behoudsperspectief, met inbegrip van die 
soorten die door de wetgeving van de 
Gemeenschap worden beschermd, 
afhankelijk zijn van milieusystemen voor 
de landbouw waarin de aanwezigheid van 



PE480.679v02-00 36/78 AM\892360NL.doc

NL

de mens een sleutelrol speelt; benadrukt 
in die context dat het belangrijk is 
braaklegging een halt toe te roepen en om 
te keren, door de werkgelegenheid voor 
mensen op het platteland te bevorderen; 
pleit voor meer steun voor kleine en 
middelgrote landbouw, voor familiale 
landbouwbedrijven en voor 
allesomvattende landbouwpraktijken, die 
goede praktijken voor het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen bevorderen.

Or. pt

Amendement 200
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. dringt er bij de lidstaten op aan om 
maatregelen die op ecosystemen zijn 
gebaseerd, als onderdeel van 
bosbrandinformatiesystemen op te nemen 
in hun bosbeheerplannen om de 
weerbaarheid van bossen tegen branden 
te verhogen;

Or. en

Amendement 201
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt het feit dat het 
gemeenschappelijke visserijbeleid er tot 
nu toe voor heeft gezorgd dat de 
biodiversiteit in het mariene milieu en bij 
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alle mariene hulpbronnen is afgenomen;

Or. en

Amendement 202
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verheugt zich over de voorstellen van 
de Commissie om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te hervormen, die 
ervoor zouden moeten zorgen dat de 
ecosysteembenadering wordt uitgevoerd en 
geactualiseerde wetenschappelijke 
gegevens dienen als basis voor 
beheerplannen op de lange termijn inzake 
alle commercieel geëxploiteerde 
vissoorten; benadrukt dat alleen duurzame 
visserij een toekomst biedt voor de 
visserijsector;

18. verheugt zich over de voorstellen van 
de Commissie om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te hervormen, die 
ervoor zouden moeten zorgen dat de 
ecosysteembenadering wordt uitgevoerd en 
geactualiseerde wetenschappelijke 
gegevens dienen als basis voor 
beheerplannen op de lange termijn inzake 
alle commercieel geëxploiteerde vissoorten 
en niet-doelsoorten die worden getroffen 
door de commerciële visserij; benadrukt 
dat alleen duurzame visserij een toekomst 
biedt voor de visserijsector;

Or. en

Amendement 203
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verheugt zich over de voorstellen van 
de Commissie om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te hervormen, die 
ervoor zouden moeten zorgen dat de 
ecosysteembenadering wordt uitgevoerd en 
geactualiseerde wetenschappelijke 
gegevens dienen als basis voor 
beheerplannen op de lange termijn inzake 

18. verheugt zich over de voorstellen van 
de Commissie om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te hervormen, die 
ervoor zouden moeten zorgen dat de 
ecosysteembenadering wordt uitgevoerd en 
geactualiseerde wetenschappelijke 
gegevens dienen als basis voor 
beheerplannen op de lange termijn inzake 
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alle commercieel geëxploiteerde 
vissoorten; benadrukt dat alleen duurzame 
visserij een toekomst biedt voor de 
visserijsector;

alle commercieel geëxploiteerde 
vissoorten; benadrukt dat we alleen door de 
duurzaamheid van de visbestanden op 
lange termijn te garanderen, de 
economische en sociale levensvatbaarheid 
van de Europese visserijsector kunnen 
verzekeren;

Or. en

Amendement 204
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verheugt zich over de voorstellen van 
de Commissie om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te hervormen, die 
ervoor zouden moeten zorgen dat de 
ecosysteembenadering wordt uitgevoerd en 
geactualiseerde wetenschappelijke 
gegevens dienen als basis voor 
beheerplannen op de lange termijn inzake 
alle commercieel geëxploiteerde 
vissoorten; benadrukt dat alleen 
duurzame visserij een toekomst biedt voor 
de visserijsector;

18. neemt kennis van de voorstellen van 
de Commissie om het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te hervormen, maar 
acht die ontoereikend om ervoor te zorgen 
dat de ecosysteembenadering doeltreffend
wordt uitgevoerd en geactualiseerde 
wetenschappelijke gegevens dienen als 
basis voor beheerplannen op de lange 
termijn inzake alle commercieel 
geëxploiteerde vissoorten; benadrukt dat 
alleen duurzame visserij een toekomst 
biedt voor de visserijsector; 

Or. pt

Amendement 205
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op mariene beschermde zones in te voeren 
waarin economische activiteiten, 
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waaronder visserij, onderworpen zijn aan 
een versterkt op ecosystemen gebaseerd 
beheer, waardoor het mogelijk wordt om 
de instandhouding van het milieu en het 
uitoefenen van duurzame visserij met 
elkaar te verenigen;

Or. en

Amendement 206
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. uit zijn bezorgdheid over het 
aandringen van de Commissie op het 
gecentraliseerde beheer van het GVB, dat 
vaak leidt tot ontoereikende richtlijnen 
voor de realiteit en resultaten die vaak 
tegenstrijdig zijn met de oorspronkelijk 
doelstelling, is van mening dat de 
wijziging van het GVB voorwaarden moet 
scheppen voor doeltreffend beheer op 
korte afstand – dat de noodzakelijke 
duurzaamheid van het milieu het beste 
waarborgt – zodat de vastgelegde 
algemene doelstellingen de volledige 
vrijheid en autonomie behelzen om de 
meest gepaste instrumenten te verschaffen 
om deze doelstellingen te bereiken, 
rekening houdend met lokale, regionale 
en nationale bijzonderheden;

Or. pt

Amendement 207
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om hun inspanningen bij het 
verzamelen van wetenschappelijke 
gegevens inzake visbestanden, waar ze 
hiaten vertonen, te versterken met het doel 
betrouwbaarder wetenschappelijk advies 
te geven;

Or. ro

Amendement 208
João Ferreira, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat er nog steeds grote 
leemtes zijn in de kennis inzake de 
toestand van de mariene ecosystemen en 
visbestanden, en verzoekt de 
Gemeenschap om meer inspanningen te 
leveren voor marien onderzoek en om de 
cofinanciering van de EU voor het 
verzamelen van biologische gegevens door 
de lidstaten te vergroten, binnen het 
toepassingsgebied van het GVB 
(momenteel beperkt tot een 
maximumbedrag van 50%);

Or. pt

Amendement 209
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie en de lidstaten op 
om samen te werken met het oog op de
oprichting van een Europese kustwacht 
teneinde de gemeenschappelijke capaciteit 
voor controle en inspectie te vergroten en 
de naleving te waarborgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 210
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

roept de Commissie en de lidstaten op om 
samen te werken met het oog op de 
oprichting van een Europese kustwacht 
teneinde de gemeenschappelijke capaciteit 
voor controle en inspectie te vergroten en 
de naleving te waarborgen;

19. roept de Commissie en de lidstaten op 
om nauwer samen te werken om illegale 
visserij te bestrijden, volledig in 
overeenstemming met de toewijzingen van 
de bevoegde nationale autoriteiten.

Or. pt

Amendement 211
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om hun inspanningen op te voeren en 
ervoor te zorgen dat de vangsten tegen 
2015 onder de waarde van de maximaal 
duurzame opbrengst (MDO) blijven en dat 
ecologische overwegingen worden 
opgenomen in de vaststelling van MDO's;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om hun inspanningen op te voeren en 
ervoor te zorgen dat de vangsten tegen 
2015 onder de waarde van de maximaal 
duurzame opbrengst (MDO) blijven en dat 
ecologische overwegingen worden 
opgenomen in de vaststelling van MDO's; 
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herinnert aan de wettelijke verplichting –
vastgelegd in de kaderrichtlijn voor een 
mariene strategie – om ervoor te zorgen 
dat alle commercieel geëxploiteerde 
visbestanden zich tegen 2020 binnen de 
veilige biologische grenzen bevinden.

Or. en

Amendement 212
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om hun inspanningen op te voeren en 
ervoor te zorgen dat de vangsten tegen 
2015 onder de waarde van de maximaal 
duurzame opbrengst (MDO) blijven en dat 
ecologische overwegingen worden 
opgenomen in de vaststelling van MDO's;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de
wetenschappelijk onderbouwde vangst-
en/of inspanningsbeperkingen, in 
overeenstemming met de doelstelling om 
populaties van geoogste soorten te 
herstellen en op een voldoende hoog 
niveau te houden opdat zij tegen 2015 de 
maximale duurzame opbrengst kunnen 
voortbrengen, volledig worden 
gerespecteerd; benadrukt daartoe dat een 
gebrek aan toereikende wetenschappelijke 
gegevens niet aangewend mag worden als 
excuus om geen actie te ondernemen, in 
zulke gevallen moet de visserijsterfte uit 
voorzorg worden verlaagd;

Or. en

Amendement 213
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat visserijbeheer 
moet bijdragen aan de totstandbrenging 
van een gunstige staat van 
instandhouding zoals bepaald in de vogel-
en habitatrichtlijn en de doelstelling van 
de milieutoestand(GES) in het kader van 
de kaderrichtlijn voor een mariene 
strategie (MSFD) te bereiken; benadrukt 
dat beheersplannen voor de lange termijn 
op verschillende soorten gebaseerd 
moeten zijn in plaats van op een enkele 
soort, zodat ze een op het ecosysteem 
gebaseerde benadering beter 
weerspiegelen, en dat er strikte 
tijdschema's voor hun ontwikkeling 
opgesteld moeten worden;

Or. en

Amendement 214
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat het nieuwe GVB en 
alle daarop volgende maatregelen die zijn 
vastgesteld door de lidstaten, volledig 
moeten overeenstemmen met Richtlijn 
92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG en 
Richtlijn 2008/56/EG;

Or. en

Amendement 215
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat het doel van het 
voorkomen van teruggooi en ongewenste 
bijvangst van beschermde niet-doelsoorten 
moet worden geïntegreerd in het GVB en 
dringend moet worden uitgevoerd;

21. benadrukt dat het doel van het 
voorkomen van teruggooi en ongewenste 
bijvangst van beschermde niet-doelsoorten, 
met inbegrip van walvisachtigen, 
zeeschildpadden en zeevogels, moet 
worden geïntegreerd in het GVB en 
dringend moet worden uitgevoerd; 
bovendien moet het nieuwe GVB een 
duidelijke verplichting bevatten om niet-
doelsoorten met een hoge overlevingskans 
terug te gooien;

Or. en

Amendement 216
Nick Griffin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat het doel van het 
voorkomen van teruggooi en ongewenste 
bijvangst van beschermde niet-doelsoorten 
moet worden geïntegreerd in het GVB en 
dringend moet worden uitgevoerd;

21. benadrukt dat het doel van het 
voorkomen van teruggooi van minder 
waardevolle doelsoorten en teruggooi en 
ongewenste bijvangst van beschermde niet-
doelsoorten, met name walvisachtigen, 
moet worden geïntegreerd in het GVB en 
dringend moet worden uitgevoerd;

bruinvissen zijn met name kwetsbare voor 
kieuwnetten en dolfijnen kunnen het 
slachtoffer van ongewenste bijvangst 
worden. Beide soorten hebben een trage 
voortplantingssnelheid, dus moeten de 
bijzondere gevaren voor deze zoogdieren
benadrukt en aangepakt worden

Or. en

Amendement 217
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat het doel van het 
voorkomen van teruggooi en ongewenste 
bijvangst van beschermde niet-doelsoorten 
moet worden geïntegreerd in het GVB en 
dringend moet worden uitgevoerd;

21. benadrukt dat het doel van het 
voorkomen van teruggooi en ongewenste 
bijvangst van beschermde niet-doelsoorten 
moet worden geïntegreerd in het GVB en 
dringend moet worden uitgevoerd; gezien 
de diversiteit van visserij in Europa en de 
gedifferentieerde benadering die daardoor 
noodzakelijk is;

Or. pt

Amendement 218
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept dat er streefdoelen en 
termijnen moeten worden opgesteld voor 
het verminderen van de overcapaciteit 
zodat een nettovermindering van de 
vlootcapaciteit kan worden nagestreefd;

Or. en

Amendement 219
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat de biodiversiteit van 
het mariene milieu ernstig in gevaar 
wordt gebracht door illegale, ongemelde 
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en ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij) en benadrukt dat de 
samenwerking tussen de lidstaten van de 
EU en derde landen versterkt moet 
worden om IOO-visserij tegen te gaan.

Or. nl

Amendement 220
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst op de dringende noodzaak om 
te zorgen voor de identificatie en 
bescherming van paaiplaatsen en de 
aanleg van reservaten in het belang van 
de mariene biodiversiteit en de 
voedselzekerheid.

Or. en

Amendement 221
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat de aanleg van 
visreservaten, gebieden waarin de visserij 
verboden of beperkt wordt, een bijzonder 
doeltreffende en kostenefficiënte 
maatregel is om de visbestanden op lange 
termijn in stand te houden; verzoekt in dat 
opzicht de lidstaten en de Raad om 
visreservaten aan te duiden en de 
beheersregels die daarin worden 
toegepast, vast te leggen, met bijzondere 
aandacht voor kraamgebieden of 
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paaiplaatsen voor visbestanden;

Or. en

Amendement 222
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. herinnert eraan dat maatregelen 
tegen de teruggooi van te jonge en 
ondermaatse vis of vangsten boven de 
quotabeperkingen zodanig ontworpen 
moeten worden dat ze geen perverse 
stimulansen vormen voor het aanlanden 
en commercialiseren van bijvangst;

Or. en

Amendement 223
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. benadrukt dat de GVB-
verordening versterkt moet worden om 
ervoor te zorgen dat de vangstbeperkingen 
en de plafonds voor visserijinspanningen 
niet boven het wetenschappelijk advies 
vastgelegd kunnen worden.

Or. en

Amendement 224
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
die zich uitbreiden naar nieuwe gebieden 
worden geregistreerd en gedocumenteerd 
zodat risicobeoordelingen kunnen worden 
uitgevoerd en er aanbevelingen kunnen 
worden gedaan;

Or. de

Amendement 225
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden; 
benadrukt dat het belangrijk is om voor 
elke lidstaat strategieën op te stellen en op 
regelmatige tijdstippen onderzoeken uit te 
voeren inzake uitheemse soorten;

Or. fi

Amendement 226
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden; 
spoort de Commissie aan om gelijkaardige 
activiteiten als die in het kader van het 
DAISIE-project (Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for Europe) 
te ondersteunen, om uitheemse soorten te 
identificeren;

Or. fr

Amendement 227
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU, 
vanuit faciliteiten waar dieren in 
gevangenschap leven in de EU, zullen 
voorkomen en zullen verhinderen dat de 
reeds gevestigde uitheemse soorten zich 
uitbreiden naar nieuwe gebieden;

Or. en

Amendement 228
Chris Davies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

22. erkent het aanzienlijke risico van 
invasieve uitheemse soorten uit 
dierentuinen en andere faciliteiten met 
dieren in gevangenschap, en van de al 
dan niet doelbewuste vrijlating van wilde 
huisdieren en beveelt aan dat de 
Commissie en de lidstaten ervoor zorgen 
dat er toereikende maatregelen genomen 
worden om het ontsnappen van dieren te 
voorkomen en het houden van dieren op 
de DAISIE-lijst door particulieren te 
beperken.
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

Or. en

Amendement 229
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat de genomen 
maatregelen de introductie van nieuwe 
invasieve uitheemse soorten in de EU 
zullen voorkomen en zullen verhinderen 
dat de reeds gevestigde uitheemse soorten 
zich uitbreiden naar nieuwe gebieden; 
verzoekt met name om duidelijke 
richtlijnen in het kader van de GLB-
verordening inzake 
plattelandsontwikkeling om ervoor te 
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zorgen dat ontbossing de biodiversiteit 
niet schaadt en om financiële steun voor 
het planten van uitheemse en invasieve 
soorten te voorkomen;

Or. en

Amendement 230
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. erkent dat preventie 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker is 
dan maatregelen die worden genomen na 
de introductie en vestiging van een 
invasieve uitheemse soort; roept de 
Commissie en de lidstaten daarom op om 
ervoor te zorgen dat, zoals onderschreven 
in het Verdrag inzake biologische 
diversiteit, preventie een prioriteit is bij de 
invoer, de verhandeling en het houden 
van invasieve uitheemse soorten die op 
EU-niveau zijn gereglementeerd op basis 
van transparante, wetenschappelijke 
richtlijnen;

Or. en

Amendement 231
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. erkent dat preventie 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker is 
dan maatregelen die worden genomen na 
de introductie en vestiging van een 



PE480.679v02-00 52/78 AM\892360NL.doc

NL

invasieve uitheemse soort. Daarom moet 
de prioriteit worden gegeven aan het 
voorkomen van de introductie van 
invasieve uitheemse soorten, zoals 
onderschreven in de hiërarchische 
benadering van IAS in het Verdrag inzake 
biologische diversiteit

Or. en

Amendement 232
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. pleit voor het opstellen van de 
noodzakelijke strategieën om uitheemse 
invasieve soorten die zich in dergelijke 
mate hebben verspreid dat ze een ernstig 
milieuprobleem zijn geworden, te beheren 
en te bestrijden; is van mening dat deze 
strategieën niet beperkt mogen worden tot 
die soorten die als een "prioriteit" 
bestempeld worden, zoals de Commissie in 
haar mededeling voorstelt;

Or. pt

Amendement 233
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt in dat opzicht om in de 
nieuwe wetgeving meer preventieve en 
lenigende steun in te overweging te 
nemen om het hoofd te bieden aan plagen 
van invasieve soorten die al grote delen 
van het grondgebied van de Gemeenschap 
ernstig hebben getroffen. Is van mening 
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dat, tot de verwachte wetgeving inzake 
invasieve soorten in werking treedt, de 
financiering voor gebieden die op dit 
moment getroffen worden door plagen 
van soorten die zijn opgenomen in de 
IUCN-catalogus en het DAISIE-systeem, 
dringend behandeld moet worden;

Or. es

Amendement 234
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. erkent dat de meerderheid van de 
invasieve gewervelde diersoorten in 
Europa opzettelijk werden geïntroduceerd 
(door opzettelijke uitzetting in de 
omgeving of door ze te houden in een 
gecontroleerde omgeving waaruit dieren 
zijn ontsnapt of werden vrijgelaten); roept 
de Commissie en de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat preventie een prioriteit is bij de 
invoer, de verhandeling en het houden 
van invasieve uitheemse soorten die op 
EU-niveau zijn geregeld op basis van 
transparante, wetenschappelijke 
richtlijnen.

Or. en

Amendement 235
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. roept de lidstaten op om toezicht te 
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houden en om regelmatig verslag uit te 
brengen aan de Commissie en de andere 
lidstaten over de invoer van exoten in hun 
grondgebied; roept op tot strengere 
beperkingen op de invoer en het privébezit 
van bedreigde soorten, zoals primaten, 
reptielen en amfibieën;

Or. pt

Amendement 236
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
soorten;

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
soorten om een gemeenschappelijk EU-
beleid op te stellen voor de preventie, 
snelle waarschuwing, bestrijding en het 
beheer van deze soorten;

Or. fr

Amendement 237
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
soorten;

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
soorten, waaronder maatregelen om 
toezicht te houden op de invoer van 
exoten en inheemse soorten en 
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beperkingen op de invoer en het 
particulier bezit van bedreigde soorten te 
verhogen;

Or. en

Amendement 238
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
soorten;

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
plant- en diersoorten waarin de nadruk 
wordt gelegd op preventie aan de hand 
van strikte invoerregels en met 
inachtneming van humane 
beheerspraktijken;

Or. en

Amendement 239
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
soorten;

23. dringt er bij de Commissie op aan om 
in 2012 een wetgevingsvoorstel in te 
dienen met een holistische benadering van 
het probleem van invasieve uitheemse 
plant- en diersoorten en erkent dat de 
invoer, de verhandeling en het bezit van 
uitheemse soorten, zowel particulier als in 
dierentuinen, een groot risico vormt;

Or. en
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Amendement 240
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie op om de steun 
die wordt verschaft aan 
onderzoeksprogramma's gericht op het 
voorkomen van en het toezicht op 
schadelijke organismen in het kader van 
plantbescherming, voort te zetten en te 
versterken en om programma's gericht op 
specifieke parasieten te financieren, zowel 
in het kader van het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (KP7, 2007-
2013) als van Horizon 2020, het 
toekomstige strategische kader voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020); 
benadrukt dat het noodzakelijk is dat het 
EUPHRESCO II-project, dat fytosanitaire 
onderzoekslaboratoria met elkaar 
verbindt, en de Q-Detect- en ISEFOR-
projecten blijven bestaan;

Or. fr

Amendement 241
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie om kennis 
te nemen van bestaande nationale 
strategieën en actieplannen, en ervoor te 
zorgen dat er voldoende rekening wordt 
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gehouden met eilandhabitats in de 
verwachte verordening inzake invasieve 
uitheemse soorten.

Or. en

Amendement 242
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. klimaatverandering
herinnert aan de verbanden tussen de 
biodiversiteit en het klimaatsysteem; is 
zich bewust van het aanzienlijk negatief 
effect van klimaatverandering op de 
biodiversiteit, onderstreept de inherente 
verslechterende effecten van 
biodiversiteitsverlies op het klimaat 
vanwege de achteruitgang van de 
koolstofafvang door de natuurlijke 
omgeving; wijst erop dat de biodiversiteit 
dringend beschermd moet worden, ook als 
middel om de gevolgen van de 
klimaatverandering te verzachten en 
natuurlijke koolstofputten te behouden;

Or. en

Amendement 243
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. roept de Commissie op om de 
modernisering van het 
plantbeschermingsstelsel van de 
Gemeenschap tegen 2012 te bevorderen 
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op basis van aanbevelingen die 
voortvloeien uit de externe beoordeling 
die in 2009-2010 werd uitgevoerd

Or. fr

Amendement 244
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan dat 
zij wetgeving voorstelt om het Protocol 
van Nagoya uit te voeren, zodat de Unie 
het protocol zo snel mogelijk kan 
ratificeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 245
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de Commissie op aan dat 
zij wetgeving voorstelt om het Protocol van 
Nagoya uit te voeren, zodat de Unie het 
protocol zo snel mogelijk kan ratificeren;

24. dringt er bij de Commissie op aan om,
in voorkomend geval, met het nodige 
wetgevingsvoorstel te komen om het 
Protocol van Nagoya uit te voeren, zodat 
de Unie het protocol zo snel mogelijk kan 
ratificeren;

Or. es

Amendement 246
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om een gemeenschappelijke 
benadering van natuurbehoud in het hele 
grondgebied van de EU te blijven 
bevorderen, met inbegrip van de 
ultraperifere gebieden en de overzeese 
gebieden van de lidstaten die 
verschillende belangrijke hotspots voor de 
wereldwijde diversiteit herbergen, en wijst 
in dit verband op de voorbereidende actie 
van het Parlement inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten in de overzeese 
gebieden (BEST) voor 2011-2012.

Or. en

Amendement 247
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt, gezien het mondiale 
karakter van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten en hun cruciale rol 
voor de mondiale doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling, dat de EU-
strategie de internationale inspanningen 
van de EU moet opvoeren om het verlies 
van biodiversiteit te voorkomen en zo 
doeltreffender bij te dragen aan het 
bereiken van de millenniumdoelstellingen 
voor ontwikkeling tegen 2015;

Or. en
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Amendement 248
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten van de EU om de multilaterale 
milieuovereenkomsten strikt toe te passen 
en te handhaven, met inbegrip van (maar 
niet beperkt tot) de Overeenkomst inzake 
de internationale handel in bedreigde in 
het wild levende dier- en plantensoorten 
(CITES) en het Verdrag inzake de 
bescherming van trekkende wilde 
diersoorten (CMS).

Or. en

Amendement 249
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. erkent dat de EU een van de 
grootste invoerders van wilde dieren is en 
door haar beleid en commerciële 
activiteiten het behoud van biodiversiteit 
in andere delen van de wereld beïnvloedt; 
roept de EU op maatregelen te nemen om 
de negatieve invloed van de EU-
consumptiepatronen op de biodiversiteit te 
verkleinen door initiatieven voor 
duurzame landbouw en handel in wilde 
dieren op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten

Or. en
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Amendement 250
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het mainstreamen van 
biodiversiteit in wereldwijde processen 
zoals de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling te ondersteunen;

Or. en

Amendement 251
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. erkent dat de liberalisering van de 
internationale handel directe en indirecte 
gevolgen heeft voor de biodiversiteit; is 
van mening dat het essentieel is dat deze 
goed worden beoordeeld en vermeden;

Or. pt

Amendement 252
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om een gemeenschappelijke 
benadering voor natuurbehoud in de hele 
EU te blijven bevorderen, ook in de 
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ultraperifere en overzeese gebieden van de 
lidstaten, die vele hotspots voor de 
biodiversiteit van wereldwijd belang 
herbergen.

Or. ro

Amendement 253
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om milieuduurzaamheid 
doeltreffend te mainstreamen in hun 
betrekkingen met derde landen en om 
maatregelen te nemen om het negatieve 
effect van de consumptiepatronen in de 
EU op de biodiversiteit te verminderen, 
door initiatieven voor duurzame 
landbouw en handel in wilde dieren op te 
nemen in alle handelsovereenkomsten; 
steunt het voorstel van de Commissie om 
in alle nieuwe handelsovereenkomsten 
een hoofdstuk inzake duurzame 
ontwikkeling, met daarin 
biodiversiteitsdoelstellingen, op te nemen;

Or. en

Amendement 254
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. steunt het voorstel van de 
Commissie om in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten een hoofdstuk 
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inzake duurzame ontwikkeling, met 
daarin biodiversiteitsdoelstellingen, op te 
nemen, dat voorziet in substantiële 
milieubepalingen die van belang zijn in de 
handelscontext met inbegrip van 
bepalingen inzake 
biodiversiteitsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 255
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de "Rio +20 Earth 
Summit" om concrete plannen te maken 
inzake innovatieve en onafhankelijke 
financieringsmiddelen voor de 
bescherming van biodiversiteit in 
ontwikkelingslanden en dringt erop aan 
dat de EU en haar lidstaten in dit verband 
proactief handelen bij het behalen van 
resultaten;

Or. en

Amendement 256
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om de bijdrage van het handelsbeleid van 
de EU aan het behoud van de 
biodiversiteit te vergroten; benadrukt 
daarom dat zij voorstander is van het 
opnemen van een hoofdstuk inzake 
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duurzame ontwikkeling in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten dat voorziet in 
substantiële milieubepalingen die van 
belang zijn in de handelscontext inzake 
biodiversiteitsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 257
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU 
"biodiversiteitsneutraal" te maken, om 
het verlies van biodiversiteit te 
voorkomen; rekening houdend met het 
feit dat mensen met de laagste inkomens 
het sterkst afhankelijk zijn van 
ecosysteemdiensten;

Or. en

Amendement 258
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quinquies. erkent de toename van de 
illegale internationale handel in soorten 
die onder de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten 
(CITES) vallen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten daarom om de capaciteit van 
Interpol in dat opzicht te verhogen en om 
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van de illegale handel in wilde dieren een 
prioriteit te maken in bilaterale 
gesprekken met derde landen;

Or. en

Amendement 259
João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, en 
verzoekt de Commissie om uiterlijk eind 
2012 een actieplan bekend te maken 
waarin die subsidies conform de 
doelstellingen van Nagoya worden 
uitgefaseerd;

Schrappen

Or. pt

Amendement 260
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, en verzoekt 
de Commissie om uiterlijk eind 2012 een 
actieplan bekend te maken waarin die 
subsidies conform de doelstellingen van 
Nagoya worden uitgefaseerd;

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, en verzoekt 
de Commissie om uiterlijk eind 2012 een 
actieplan, met inbegrip van een 
tijdschema, bekend te maken waarin die 
subsidies conform de doelstellingen van 
Nagoya worden uitgefaseerd;

Or. en
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Amendement 261
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, en verzoekt 
de Commissie om uiterlijk eind 2012 een 
actieplan bekend te maken waarin die 
subsidies conform de doelstellingen van 
Nagoya worden uitgefaseerd;

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, 
overeenkomstig objectieve criteria, en 
verzoekt de Commissie om uiterlijk eind 
2012 een actieplan bekend te maken
waarin die subsidies conform de 
doelstellingen van Nagoya worden 
uitgefaseerd;

Or. de

Amendement 262
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, en verzoekt 
de Commissie om uiterlijk eind 2012 een 
actieplan bekend te maken waarin die 
subsidies conform de doelstellingen van 
Nagoya worden uitgefaseerd;

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om alle subsidies te inventariseren die 
schadelijk zijn voor het milieu, en verzoekt 
de Commissie om uiterlijk eind 2012 een 
actieplan bekend te maken over hoe die 
subsidies conform de doelstellingen van 
Nagoya worden uitgefaseerd;

Or. en

Amendement 263
Edite Estrela, Karin Kadenbach
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat het nodig is de 
begroting voor onderzoek naar het milieu 
en de biodiversiteit in het kader van het 
volgende kaderprogramma voor 
onderzoek te verhogen, in overeenkomst 
met de enorme behoeften en uitdagingen 
om zowel het verlies van biodiversiteit als 
de klimaatverandering aan te pakken, om 
zo bij te dragen aan het invullen van de 
vastgestelde leemtes in de kennis en beleid 
te ondersteunen;

Or. en

Amendement 264
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept het belang om uit alle 
mogelijke bronnen financiële steun van 
zowel de EU als de lidstaten aan te wenden 
en innovatieve financiële mechanismen te 
ontwikkelen om de biodiversiteit passend 
te ondersteunen;

26. onderstreept het belang om uit alle 
mogelijke bronnen, financiële steun van 
zowel de EU als de lidstaten aan te wenden 
waaronder de ontwikkeling van een 
specifiek instrument om biodiversiteit te 
financieren, en innovatieve financiële 
mechanismen te ontwikkelen om de 
doelstellingen die op gebied van 
biodiversiteit zijn vastgelegd, te bereiken;

Or. es

Amendement 265
Julie Girling
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. onderstreept het belang om uit alle 
mogelijke bronnen financiële steun van 
zowel de EU als de lidstaten aan te wenden 
en innovatieve financiële mechanismen te 
ontwikkelen om de biodiversiteit passend 
te ondersteunen;

26. onderstreept het belang om uit alle 
mogelijke bronnen financiële steun van 
zowel de EU als de lidstaten aan te wenden 
en innovatieve financiële mechanismen te 
ontwikkelen, met name habitat banking in 
samenhang met compensatiemaatregelen;

Or. en

Amendement 266
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verwelkomt de lancering van het 
"Business and Biodiversity Platform"
door de Commissie om de particuliere 
sector bij de biodiversiteitsagenda te 
betrekken;

Or. en

Amendement 267
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om bij het Parlement en de Raad verslag 
uit te brengen over de mogelijkheden voor 
de invoering van betalingen voor 
ecosysteemdiensten waarbij rekening 
gehouden moet worden met de rol van de 
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instandhouding van de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 268
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt de dwingende noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het volgende 
meerjarig financieel kader (2014-2020) het 
behalen van de zes in de 
biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt;

27. benadrukt de dwingende noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het volgende 
meerjarig financieel kader (2014-2020) het 
behalen van de zes in de 
biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt en dat de 
financiering voor het LIFE-programma 
versterkt wordt;

Or. en

Amendement 269
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt de dwingende noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het volgende 
meerjarig financieel kader (2014-2020) het 
behalen van de zes in de 
biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt;

27. benadrukt de dwingende noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het volgende 
meerjarig financieel kader (2014-2020) het 
behalen van de zes in de 
biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt; benadrukt dat 
het noodzakelijk is om de nadruk te 
leggen op projecten rond maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ter bevordering 
van de biodiversiteit;

Or. en
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Amendement 270
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt de dwingende noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het volgende 
meerjarig financieel kader (2014-2020) het 
behalen van de zes in de 
biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt;

27. benadrukt de dwingende noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het volgende 
meerjarig financieel kader (2014-2020) ten 
minste 1% van de middelen aan 
milieubescherming besteedt en het 
behalen van de zes in de 
biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt;

Or. en

Amendement 271
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. pleit voor meer 
verantwoordelijkheid van de 
Gemeenschap voor de bescherming van 
natuurlijke hulpbronnen in het Natura 
2000-netwerk, met name wat betreft de 
financiering daarvan;

Or. pt

Amendement 272
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)



AM\892360NL.doc 71/78 PE480.679v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. merkt op dat verschillende lidstaten 
moeilijkheden bij het beheer van gebieden 
die zijn opgenomen in het Natura 2000-
netwerk, door het gebrek aan een 
specifiek financieringsinstrument dat
gericht is op het beheer van gebieden die 
zijn opgenomen in het Natura 2000-
netwerk en dat een aanvulling vormt op 
de opname van de 
biodiversiteitsproblematiek in sectoraal 
beleid;

Or. pt

Amendement 273
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
middelen beschikbaar worden gesteld via 
de GLB-fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten;

Or. en

Amendement 274
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds; 
benadrukt dat het nodig is om de 
coördinatie en samenhang te verbeteren, 
zodat elke regio of lidstaat de potentiële 
rol van de verschillende EU-middelen 
gemakkelijk kan identificeren en er ten 
volle gebruik van kan maken;

Or. en

Amendement 275
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in voldoende financiering
wordt voorzien vanuit de EU en de 
lidstaten als onderdeel van de 
begrotingsgesprekken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via 
verschillende EU-fondsen (bijvoorbeeld
via de GLB-fondsen, het Europees fonds 
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voor maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds);

Or. de

Amendement 276
Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via 
verschillende EU-fondsen (zoals de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds);

Or. de

Amendement 277
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
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beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en de versterking van het 
LIFE+-fonds;

Or. es

Amendement 278
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds; 
benadrukt dat het nodig is om de 
Europese Investeringsbank (EIB) bij de 
ontwikkeling van innovatieve 
financieringsinstrumenten te betrekken;

Or. en

Amendement 279
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
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met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via cofinanciering 
vanuit de EU; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten bovendien om ervoor te zorgen 
dat er voldoende middelen beschikbaar 
worden gesteld via de GLB-fondsen, het 
Europees fonds voor maritieme zaken en 
visserij, de cohesiefondsen en het LIFE+-
fonds;

Or. en

Amendement 280
Bogusław Sonik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld, beoordeeld in 
het licht van de prioritaire actiekaders van 
de lidstaten voor Natura 2000, via de 
GLB-fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

Or. en

Amendement 281
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met het oog op afdoende financiering van 
het Natura 2000-netwerk om ervoor te 
zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro 
per jaar wordt voorzien via financiering 
vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bovendien om 
ervoor te zorgen dat er voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld via 
verschillende EU-fondsen (zoals de GLB-
fondsen, het Europees fonds voor 
maritieme zaken en visserij, de 
cohesiefondsen en het LIFE+-fonds);

Or. en

Amendement 282
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. stelt bezorgd vast dat het aantal 
projecten dat jaarlijks in het kader van het 
LIFE+-programma gefinancierd wordt, in 
verschillende lidstaten onder de 
indicatieve toewijzing ligt; roept de 
Commissie op om de redenen voor deze 
onderbesteding te beoordelen en waar 
nodig veranderingen voor te stellen aan 
de regels die voor dit programma gelden, 
met name wat betreft het aandeel van 
cofinanciering;

Or. en

Amendement 283
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils
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Ontwerpresolutie
Kopje 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Monitoring van strategieën

Or. pt

Amendement 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie en de EIB-
groep om innovatieve 
financieringsinstrumenten voor 
investeringen ter ondersteuning van de 
biodiversiteit te ontwikkelen die 
gezamenlijk uit de begroting en door de 
EIB worden gefinancierd, en om de 
daaraan verbonden verlening van 
technische en financiële adviesdiensten 
door de EIB-groep uit te werken, in 
samenhang met de milieuprestatienormen 
van de bank;

Or. en

Amendement 285
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. stelt voor een jaarlijkse tripartiete 
vergadering te beleggen tussen de Raad, 
de Commissie en het Europees Parlement, 
om de vooruitgang van de 
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biodiversiteitsstrategie te beoordelen, 
alsook een jaarlijkse conferentie inzake 
biodiversiteit met deelname van niet-
gouvernementele organisaties uit 
verschillende lidstaten, Europese en 
nationale parlementsleden, waarbij elk 
jaar speciale aandacht besteed wordt aan 
een vooraf bepaald onderwerp; 

Or. pt

Amendement 286
João Ferreira, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. uit zijn teleurstelling over de 
voorgestelde toewijzing voor het nieuwe 
LIFE-programma, dat, ondanks het 
opmerkelijke succes van dit programma 
tijdens de afgelopen twee decennia, nog 
steeds een onbeduidend deel van de 
begroting krijgt toegewezen; is van 
mening dat de uitdagingen die in het plan 
voor biodiversiteit en natuurbehoud 
worden gesteld, vereisen dat de toewijzing 
van middelen aan het LIFE-programma 
aanzienlijk verhoogd wordt;

Or. pt


