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Amendement 1
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1. stelt, in overweging nemend dat de 
vraag naar voedsel in de wereld toeneemt 
en dat de prijzen momenteel onder druk 
staan, vast dat de gegarandeerde levering 
van voedsel in de EU wordt gewaarborgd 
door de landbouwsector van de EU;

Or. en

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu;

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
meer concurrerende landbouwsector nodig 
heeft om ervoor te zorgen dat alle 
Europese burgers beschikken over 
betaalbaar basisvoedsel en om kwaliteit en 
veiligheid van voedsel voor de Europese 
consument te waarborgen en om het hoofd 
te bieden aan toekomstige uitdagingen in 
de zin van meer werkgelegenheid en 
economische groei en behoud van het 
milieu;

Or. ro

Amendement 3
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu;

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu en ertoe bij 
te dragen dat wordt voldaan aan de 
groeiende mondiale vraag naar voedsel;

Or. lt

Amendement 4
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu;

1. stelt vast dat Europa een krachtigere, 
groenere en concurrerendere 
landbouwsector nodig heeft om op lange 
termijn de levering van veilig en 
hoogwaardig  voedsel voor de Europese 
consument te waarborgen en om het hoofd 
te bieden aan toekomstige uitdagingen in 
de zin van meer werkgelegenheid en 
economische groei en behoud van het 
milieu;

Or. en

Amendement 5
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu;

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu en het 
klimaat;

Or. en

Amendement 6
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om kwaliteit en veiligheid van 
voedsel voor de Europese consument te 
waarborgen en om het hoofd te bieden aan 
toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu;

1. stelt vast dat Europa een krachtigere en 
concurrerendere landbouwsector nodig 
heeft om aanvoer, kwaliteit en veiligheid 
van voedsel voor de Europese consument 
te waarborgen en om het hoofd te bieden 
aan toekomstige uitdagingen in de zin van 
meer werkgelegenheid en economische 
groei en behoud van het milieu;

Or. en

Amendement 7
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat dit de eerste 
hervorming van het GLB in een EU van 
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27 lidstaten is en dat het, om de 
gegarandeerde voedselaanvoer op 
Europees en mondiaal niveau te 
waarborgen, van belang is de voortzetting 
aan te moedigen van alle soorten 
landbouw en niveaus van ontwikkeling, 
waardoor deze in de uiteenlopende 
Europese landen en gebieden kunnen 
worden bedreven, en tegelijkertijd te 
voorkomen dat er pogingen worden 
ondernomen een gemeenschappelijk 
beleid opnieuw te nationaliseren; wijst 
erop dat het nieuwe GLB een redelijke 
verdeling over de lidstaten moet 
waarborgen;

Or. en

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat het voor het behoud 
van de voedselkwaliteit en –veiligheid 
vereist is dat landbouw en 
voedselproductie niet meer ondergeschikt 
zijn aan marktwerking en 
mededingingsvermogen; is van mening 
dat dit eveneens met zich meebrengt dat er 
mechanismen voor marktregulering en 
interventie bestaan, zonder welke de 
prijsschommelingen toenemen en zich 
concentratieprocessen ontwikkelen die 
door niet meer dan een gering aantal 
ondernemingen zullen worden overleefd;

Or. pt
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Amendement 9
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het belang van aanvullende 
financiële steun die zou worden verleend 
aan gebieden met bijzondere natuurlijke 
belemmeringen en geografische 
handicaps zoals eilanden en bergregio's; 
deze gebieden worden geconfronteerd met 
specifieke productievoorwaarden ten 
gevolge van aanhoudende handicaps 
(hellingshoek, hoogte, klimaat, afgelegen 
ligging) en hun specifieke sociaal-
economische omstandigheden;

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de mondiale vraag 
naar voedsel volgens de FAO in 2050 
naar verwachting met 70% zal zijn 
gestegen en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten dan ook om de voedselzekerheid 
voor de Europese burgers op de lange 
termijn te garanderen en op 
betekenisvolle wijze te helpen voorzien in 
de stijgende wereldwijde vraag naar 
voedsel;

Or. ro
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Amendement 11
Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt aan op een GLB dat 
samenhangt met en steun verleent aan de 
doelen van andere vormen van EU-beleid, 
met name inzake bos- en landbouw, maar 
eveneens inzake duurzame energie , 
biologische verscheidenheid, industrie, 
onderzoek en de Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 12
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat een adequaat 
financieringsniveau moet worden bepaald 
dat is afgestemd op de nieuwe GLB-
doelen, of dat ten minste de huidige 
begrotingskredieten voor de volgende 
programmaperiode vasthoudt;

Or. it

Amendement 13
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat het 
mededingingsvermogen  van de Europese 
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voedselverwerkende industrie en de 
werking van de interne markt  aanzienlijk 
beter zouden worden als de landbouwers 
in de lidstaten gelijke betaling ontvingen;

Or. lv

Amendement 14
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. meent dat de internationale handel, 
om te zorgen voor een zeker 
levensmiddelenaanbod, ecosystemen te 
bewaren en de economische en sociale 
structuur in de primaire sector in de EU-
landen te versterken, moet worden 
toegespitst op het beginsel van aanvulling 
en niet van concurrentie tussen 
producenten en producten;

Or. pt

Amendement 15
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beveelt aan dat er eerlijker en 
evenwichtiger normen worden vastgesteld 
met betrekking tot steunmaatregelen ten 
gunste van landbouwers, rekening 
houdend met het werkelijke inkomen 
gemeten aan de hand van de kosten van 
levensonderhoud in de lidstaten en de 
variabele bruto-productie;
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Or. it

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de territoriale en 
sociale samenhang in plattelandsgebieden 
van de EU wordt geconsolideerd door 
middel van eerlijke en evenwichtige GLB-
steun voor lidstaten en landbouwers en 
beperking van de verschillen tussen 
lidstaten;

Or. ro

Amendement 17
Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt erop aan dat het GLB doelen 
omvat voor het gebruik van duurzame 
energie  ; gelooft dat de landbouwsector 
uiterlijk in 2020 40% duurzame 
brandstoffen zou kunnen gebruiken en 
uiterlijk in 2030 fossielvrij zou kunnen 
zijn;

Or. en

Amendement 18
Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat er in de EU 14,5 
miljoen boerderijen zijn met een 
gezamenlijke productie van EUR 355 
miljard, dat 13,6 miljoen mensen 
rechtstreeks werkzaam zijn in land- en 
bosbouw en visserij, dat nog eens 5 
miljoen mensen werken in de 
voedselindustrie en dat dit in totaal 8,6% 
van de totale werkgelegenheid in de EU 
vormt, terwijl deze sectoren 4% van het 
BBP van de Europese Unie leveren;

Or. sv

Amendement 19
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat in het kader van 
het beleid voor de ontwikkeling van het 
platteland aanvullende maatregelen 
moeten worden genomen om de vestiging 
van jonge boeren aan te moedigen, met de 
nadruk op probleemgebieden; in het 
kader van de tweede pijler moeten 
eveneens maatregelen worden genomen 
ten gunste van bedrijven die kiezen voor 
meer duurzame en organische 
landbouwmethoden; 

Or. it

Amendement 20
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. spreekt zijn diepe verontrusting 
uit over het gebrek aan stabiliteit van de 
levensmiddelenprijzen;  denkt dat 
instrumenten die speculatie op 
levensmiddelen mogelijk maken, verboden 
moeten worden;

Or. pt

Amendement 21
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. wijst erop dat in het kader 
van het toekomstige GLB moet worden 
gezorgd voor meer flexibiliteit; 
waarborging van snelle en automatische 
maatregelen naar aanleiding van 
marktschommelingen door middel van 
vaststelling van anticyclische maatregelen 
moet worden opgenomen in de eerste 
pijler;

Or. it

Amendement 22
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. wijst erop dat er 
stimuleringsmaatregelen moeten worden 
ingesteld om ervoor te zorgen dat 
plattelandsbewoners in hoog gelegen en 
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berggebieden blijven om 
waterloopkundige en geologische 
instabiliteit te voorkomen;

Or. it

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier
van publieke milieugoederen en groene
energie;

2. is van mening dat de landbouw een 
aanzienlijk en nog ongebruikt potentieel 
vormt als producent van energie uit 
duurzame bronnen (agrobrandstoffen); 
wijst erop dat stimuleringsmaatregelen 
voor het duurzaam verbouwen van 
energiegewassen de voedselproductie niet 
in gevaar mogen brengen of het 
landgebruik in ongunstige zin 
beïnvloeden; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als producent
van energie uit duurzame bronnen 
(biobrandstoffen);

Or. ro

Amendement 24
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
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ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene 
energie;

ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene 
energie, bevordering van de ontwikkeling 
van groene-energiesoorten, 
agrobrandstoffen van de tweede generatie, 
die geen concurrentie vormen voor de 
voedselproductie;

Or. fr

Amendement 25
Anni Podimata, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene 
energie;

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
goederen; is bovendien van mening dat de 
landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt in de sectoren 
energiebesparing en doelmatig 
energiegebruik; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene 
energie;

Or. en

Amendement 26
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene 
energie;

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van levering van 
publieke milieugoederen en de 
ondersteuning van 
landbouwgemeenschappen; is bovendien 
van mening dat de landbouw een 
aanzienlijk en nog ongebruikt potentieel 
vormt als bron van groene energie; is van 
oordeel dat de hervorming van het GLB 
gericht moet worden op het ontsluiten van 
het grote potentieel van de landbouw als 
leverancier van publieke milieugoederen 
en groene energie;

Or. lt

Amendement 27
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene
energie;

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
duurzame energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en duurzame 
energie;

Or. da
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Amendement 28
Hannu Takkula, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; is van oordeel dat de 
hervorming van het GLB gericht moet 
worden op het ontsluiten van het grote 
potentieel van de landbouw als leverancier 
van publieke milieugoederen en groene 
energie;

2. erkent de rol die de landbouwsector 
vervult op het gebied van publieke 
milieugoederen; is bovendien van mening 
dat de landbouw een aanzienlijk en nog 
ongebruikt potentieel vormt als bron van 
groene energie; stelt dan ook vast dat de 
hervorming van het GLB eveneens gericht 
moet worden op het ontsluiten van het 
grote potentieel van de landbouw als 
leverancier van publieke milieugoederen 
en groene energie;

Or. fi

Amendement 29
Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt in dit verband vast dat de 
techniek van de volgende generatie thans 
klaar is en verzoekt de Commissie dan ook 
in het kader van de hervorming van het 
GLB een multisectorbeleid inzake 
biomassa te formuleren voor technieken 
van de volgende generatie, ten einde de 
ontwikkeling mogelijk te maken van een 
duurzame markt voor biomassa afkomstig 
uit land- en bosbouw door het ophalen 
van beschikbare restproducten op te 
voeren ten behoeve van de productie van 
bio-energie, en tegelijkertijd te voorkomen 
dat de hoeveelheid uitstoot toeneemt en er 
biologische verscheidenheid verloren 
gaat;
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Or. en

Amendement 30
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat er maatregelen 
worden genomen ter bevordering van het 
daadwerkelijke gebruik van 
landbouwvarianten die van oudsher bij 
bepaalde regio's horen, ter bestrijding van 
de standaardisering van de 
landbouwproductie met het oog op de 
export en van de modellen voor intensieve 
landbouw die het resultaat zijn van het 
huidige landbouw- en handelsbeleid 
waarvan het GLB een voorbeeld is, en ter 
aanmoediging van productie op kleine en 
middelgrote schaal, gekoppeld aan 
plaatselijke en regionale markten en 
gebruik;

Or. pt

Amendement 31
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er, gezien de vraag naar 
energie van de landbouwsector op dat er 
mechanismen in het leven moeten worden 
geroepen die de groei van doelmatig 
energiegebruik in het kader van de tweede 
pijler van het GLB aanwakkeren door 
investeringen te steunen die gericht zijn 
op verwezenlijking van het doel, zoals: 
thermische modernisering van gebouwen, 
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vervanging van apparatuur door minder 
energie-intensieve, warmteterugwinning 
of het gebruik van zonne-energie;

Or. en

Amendement 32
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de betekenis van het 
voorgestelde instrumentarium voor 
risicobeheer, dat een bijdrage zou leveren 
tot bestrijding van de onzekerheid op de 
markten en inkomstenschommelingen om 
ervoor te zorgen dat boeren stabiele 
inkomens van voldoende omvang 
ontvangen, om het behoud en de 
schepping van duurzame werkgelegenheid 
verder te steunen en om een veiligheidsnet 
voor boeren te vormen;

Or. en

Amendement 33
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat er in het kader 
van de eerste pijler een stelsel van premies 
moet worden aangeboden voor 
boerderijen en landbouw-industriële 
bedrijven die toezeggen bijproducten of 
afval afkomstig uit de verwerking van 
landbouwproducten te scheiden of te 
gebruiken voor de productie van 
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alternatieve energie, bij voorbeeld biogas;

Or. it

Amendement 34
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat in het kader van de 
hervorming van het GLB rekening moet 
worden gehouden met andere 
begrotingsprioriteiten zoals onderzoek, 
energie en innovatie, zodat de 
verwezenlijking van de strategie Europa 
2020 centraal wordt gesteld in het EU-
beleid;

Or. en

Amendement 35
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent dat solide steun voor 
landbouwactiviteiten in bergachtige en 
uiterst verafgelegen gebieden een 
grondslag biedt voor de economische 
ontwikkeling van deze gebieden;

Or. it
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Amendement 36
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat het GLB in veel 
hogere mate een beleid moet zijn dat 
onderzoek, innovatie, groene energie en 
openbare milieugoederen steunt, in plaats 
van zich toe te leggen op het verlenen van 
inkomenssteun; wijst erop dat in het 
kader van de hervorming van het GLB de 
juiste prioriteiten moeten worden gesteld 
zodat groei, werkgelegenheid. 
mededingingsvermogen en duurzaamheid 
worden gesteund;

Or. en

Amendement 37
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat de landbouw een 
belangrijke rol speelt als bron van niet-
minerale grondstoffen die noodzakelijk 
zijn voor de werking van een groot aantal 
industrieën;

Or. en

Amendement 38
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat er in het kader van de 
tweede pijler investeringen in innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen en 
productiemethodes nodig zijn om 
landbouwers ertoe aan te zetten zich op 
energieproductie toe te leggen;

3. is van mening dat er in het kader van de 
tweede pijler naast het bestanddeel groen 
maken investeringen in onderzoek, 
innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
oplossingen en productiemethodes nodig 
zijn daar dit initiatieven zijn die 
individuele boeren niet op zich kunnen 
nemen; onderzoek en innovatie van 
nieuwe technieken en methoden zoals de 
ontwikkeling van intelligente en in hoge 
mate productieve gewassen, duurzame 
wiedmethoden en doelmatige 
mestscheiding zullen boeren aldus in staat 
stellen zich toe te leggen op de productie 
van groene energie en duurzamer 
productiemethoden in de fase na 
commercialisering;

Or. en

Amendement 39
Hannu Takkula, Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat er in het kader van de 
tweede pijler investeringen in innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen en 
productiemethodes nodig zijn om 
landbouwers ertoe aan te zetten zich op 
energieproductie toe te leggen;

3. is van mening dat er in het kader van de 
tweede pijler investeringen in innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen, 
stimuli en productiemethodes nodig zijn 

Or. fi
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Amendement 40
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat er in het kader van de 
tweede pijler investeringen in innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen en 
productiemethodes nodig zijn om 
landbouwers ertoe aan te zetten zich op 
energieproductie toe te leggen;

3. is van mening dat er in het kader van de 
tweede pijler investeringen in innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe oplossingen en 
productiemethodes nodig zijn om 
landbouwers ertoe aan te zetten zich op 
doelmatiger energieproductie toe te 
leggen;

Or. en

Amendement 41
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is er voorstander van de tweede 
pijler af te stemmen op 
mededingingsvermogen en innovatie; 
pleit, als aanvulling op het 
bedrijfsadviseringssysteem (FAS), voor 
een innovatieve maatregel met als doel 
aanpassingen van boerderijen te steunen 
zodat de Europese landbouw in staat 
wordt gesteld te reageren op de 
belangrijkste problemen van de toekomst; 
mededingingsvermogen, aanpassing aan 
markten, totstandbrenging van 
toegevoegde waarde, behoud van 
grondstoffen, aanpassing aan 
klimaatverandering, enz.;

Or. fr
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Amendement 42
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie nieuwe 
financieringsinstrumenten op te zetten in 
het kader van de structuurfondsen  en het 
fonds voor plattelandsontwikkeling dat 
boeren aanzet tot de productie van energie 
(d.w.z. biogas en elektriciteit);  en aldus 
een aanvullend inkomen toe te voegen, de 
afhankelijk van boeren van subsidies 
stapsgewijs te verminderen, banen te 
scheppen en bij te dragen tot de 
klimaatdoelen;

Or. en

Amendement 43
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat door 
plattelandsgebieden aan te wijzen voor de 
productie van hoogwaardig voedsel en 
biologisch boerenbedrijf de weg zou 
kunnen worden bereid voor een moderne 
en ecologische Europese landbouw;

Or. it

Amendement 44
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de mogelijkheden die de 
landbouw biedt bij de beperking van CO2
door de productie van duurzame energie  
en door CO2 op te nemen via de 
verbouwde gewassen of rechtstreeks in de 
bodem;

Or. en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat de Europese boeren 
door rationeel Europees beleid zoals 
goedkopere diesel voor gebruik in de 
landbouw, accijnsvrijstellingen voor 
energie en brandstof die worden 
geproduceerd voor landbouwdoelen, met 
name ten behoeve van elektrisch 
aangedreven bevloeiingspompen, zouden 
kunnen worden geholpen om meer te 
produceren en landbouwproducten te 
leveren aan de binnenlandse en de 
exportmarkt;

Or. ro

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor landbouwers recht te geven 
op de "vergroenende component" als zij 

Schrappen
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drie publieke milieugoederen leveren uit 
een voor alle lidstaten relevante lijst van 
tien publieke milieugoederen;

Or. ro

Amendement 47
Anni Podimata, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor landbouwers recht te geven 
op de "vergroenende component" als zij 
drie publieke milieugoederen leveren uit 
een voor alle lidstaten relevante lijst van 
tien publieke milieugoederen;

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
de "vergroenende component" als zij drie 
publieke milieugoederen leveren uit een 
voor alle lidstaten relevante lijst van tien 
publieke milieugoederen;

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
de "vergroenende component" als zij drie 
publieke milieugoederen leveren uit een 
voor alle lidstaten relevante lijst van tien 
publieke milieugoederen zoals plantendek, 
vruchtwisseling en instelling van 
sproeivrije zones; wijst erop dat de 
vergroenende component aan de boer 
soepelheid en keuze moet verschaffen ter 
waarborging van zijn  doel als 
bedrijfskans en stimuleringsinstrument;

Or. en
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Amendement 49
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
de "vergroenende component" als zij drie
publieke milieugoederen leveren uit een 
voor alle lidstaten relevante lijst van tien 
publieke milieugoederen;

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
aanvullende steun als zij publieke 
goederen leveren waarvoor zij door de 
markt niet beloond worden, die voor de 
EU toegevoegde waarde vormen en die
voor lidstaten relevant zijn;

Or. en

Amendement 50
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
de "vergroenende component" als zij drie
publieke milieugoederen leveren uit een 
voor alle lidstaten relevante lijst van tien 
publieke milieugoederen;

4. stelt voor landbouwers uitsluitend recht 
te geven op de rechtstreekse betalingen als 
zij toezeggen de hand te houden aan een 
pakket van optimale werkmethoden voor 
de landbouw en dus publieke 
milieugoederen leveren die in alle lidstaten 
relevant zijn;

Or. en

Amendement 51
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
de "vergroenende component" als zij drie
publieke milieugoederen leveren uit een 
voor alle lidstaten relevante lijst van tien
publieke milieugoederen;

4. stelt voor landbouwers recht te geven op 
de "vergroenende component" als zij 
publieke milieugoederen leveren uit een 
voor alle lidstaten relevante lijst van 
publieke milieugoederen;

Or. en

Amendement 52
Anni Podimata, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat toepassing van de 
vergroenende component verplicht zou 
moeten worden gesteld voor lidstaten, 
maar optioneel zou moeten zijn voor 
landbouwers; merkt op dat als de 
vergroenende component deel uitmaakt 
van de eerste pijler, en dus onderdeel is
van de rechtstreekse betalingen, deze 
component gelinkt zal zijn aan 
vergroenende en milieu-initiatieven, en 
voor landbouwers een echte economische 
stimulans zal vormen om groenere 
productiemethodes toe te passen;

5. onderstreept dat toepassing van de 
vergroenende component verplicht zou 
moeten worden gesteld voor lidstaten; 
merkt op dat opneming van de 
vergroenende component in de eerste 
pijler, waardoor deze deel wordt van de 
rechtstreekse betalingen, de beste manier 
is om groenere productiemethodes te 
combineren met adequate vergoedingen 
ter bestrijding van de hogere 
productiekosten van de producenten;

Or. en

Amendement 53
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat toepassing van de 5. onderstreept dat toepassing van de 
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vergroenende component verplicht zou 
moeten worden gesteld voor lidstaten, 
maar optioneel zou moeten zijn voor 
landbouwers; merkt op dat als de 
vergroenende component deel uitmaakt 
van de eerste pijler, en dus onderdeel is van 
de rechtstreekse betalingen, deze 
component gelinkt zal zijn aan 
vergroenende en milieu-initiatieven, en 
voor landbouwers een echte economische 
stimulans zal vormen om groenere 
productiemethodes toe te passen;

vergroenende component op 
boerderijniveau verplicht zou moeten 
worden gesteld; merkt op dat als de 
vergroenende component deel uitmaakt 
van de eerste pijler, en dus onderdeel is van 
de rechtstreekse betalingen, deze 
component gelinkt zal zijn aan 
vergroenende en milieu-initiatieven, en 
voor landbouwers een echte economische 
stimulans zal vormen om groenere 
productiemethodes toe te passen;

Or. en

Amendement 54
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat toepassing van de 
vergroenende component verplicht zou 
moeten worden gesteld voor lidstaten, 
maar optioneel zou moeten zijn voor 
landbouwers; merkt op dat als de 
vergroenende component deel uitmaakt 
van de eerste pijler, en dus onderdeel is van 
de rechtstreekse betalingen, deze 
component gelinkt zal zijn aan 
vergroenende en milieu-initiatieven, en 
voor landbouwers een echte economische 
stimulans zal vormen om groenere 
productiemethodes toe te passen;

5. onderstreept dat toepassing van de 
vergroenende component verplicht zou 
moeten worden gesteld voor lidstaten; 
merkt op dat als de vergroenende 
component deel uitmaakt van de eerste 
pijler, en dus onderdeel is van de 
rechtstreekse betalingen, deze component 
gelinkt zal zijn aan vergroenende en 
milieu-initiatieven, en voor landbouwers 
een echte economische stimulans zal 
vormen om groenere productiemethodes 
toe te passen;

Or. en

Amendement 55
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat steun voor de 
landbouw en voor 
plattelandsgemeenschappen een 
belangrijk middel is om de Europese 
burgers te voorzien van afwisselende en 
hoogwaardige voedingsproducten en om 
de plaatselijke werkgelegenheid veilig te 
stellen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten boeren aan te moedigen samen 
te werken omwille van betere 
productiviteit, mededingingsvermogen en 
duurzame omgang met grondstoffen;

Or. ro

Amendement 56
Lena Ek, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5bis. dringt aan op invoering van een 
tweede laag rechtstreekse betalingen ter 
grootte van 25 tot 30% van de 
basisbedragen van de rechtstreekse 
betalingen in elke lidstaat ten behoeve van 
een stimuleringsprogramma op Europese 
schaal met het oog op verhoging van de 
duurzaamheid door efficiënter 
grondstoffengebruik en efficiëntere 
productie, zodat de Europese landbouw 
concurrerender wordt in aansluiting op de 
onlangs door de Commissie gepubliceerde 
"Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050";

Or. en
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Amendement 57
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5bis. wijst erop dat de vergroenende 
component moet worden opgenomen in de 
eerste en in de tweede pijler, daar deze 
beide pijlers in andere omvang en met een 
ander doel bijdragen tot verwezenlijking 
van groenere productiemethoden; het 
gebruik van vergroenende componenten 
in de eerste en tweede pijler is dan ook 
aanvullend;

Or. en

Amendement 58
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de ontwikkeling van 
kleine ondernemingen moet worden 
bevorderd om hun 
mededingingsvermogen en hun bijdrage 
tot het economisch en sociaal herstel van 
plattelandsgebieden op te voeren;

Or. lt

Amendement 59
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept bovendien dat de 
vergroenende component niet tot meer 
bureaucratie voor de Europese 
landbouwers mag leiden: er is een 
eenvoudig en logisch systeem nodig, en 
toezicht op naleving van de vergroenende 
component moet dan ook worden 
ondergebracht in de bestaande 
mechanismen voor toezicht;

6. onderstreept dat de herziening van het 
GLB niet tot meer bureaucratie voor de 
Europese landbouwers mag leiden: er is 
voor het toekomstige GLB een eenvoudig 
en logisch systeem nodig en de Commissie 
moet bij de indiening van 
wetgevingsvoorstellen van meet af aan 
vereenvoudiging overwegen, 

Or. en

Amendement 60
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept bovendien dat de 
vergroenende component niet tot meer 
bureaucratie voor de Europese 
landbouwers mag leiden: er is een 
eenvoudig en logisch systeem nodig, en 
toezicht op naleving van de vergroenende 
component moet dan ook worden 
ondergebracht in de bestaande 
mechanismen voor toezicht;

6. onderstreept bovendien dat de 
vergroenende component niet tot meer 
bureaucratie voor de Europese 
landbouwers mag leiden: er is een 
eenvoudig en logisch systeem nodig, en 
toezicht op naleving van de vergroenende 
component moet dan ook worden 
ondergebracht in de bestaande 
mechanismen voor toezicht op de 
randvoorwaarden;

Or. en

Amendement 61
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de vergroenende 
component rekening moet houden met de 
verschillende uitgangspunten van de 
lidstaten, om te waarborgen dat alle 
landbouwers dezelfde kansen hebben om 
de vergroenende component te verkrijgen, 
hetgeen betekent dat moet worden 
toegestaan reeds opgestarte vergroenende 
elementen in aanmerking te nemen;

7. onderstreept dat de vergroenende 
component rekening moet houden met de 
verschillende uitgangspunten van de 
lidstaten, om te waarborgen dat moet 
worden toegestaan reeds opgestarte 
vergroenende elementen in aanmerking te 
nemen

Or. en

Amendement 62
Anni Podimata, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat de vergroenende 
component rekening moet houden met de 
verschillende uitgangspunten van de 
lidstaten, om te waarborgen dat alle 
landbouwers dezelfde kansen hebben om 
de vergroenende component te verkrijgen, 
hetgeen betekent dat moet worden 
toegestaan reeds opgestarte vergroenende 
elementen in aanmerking te nemen;

7. onderstreept dat de vergroenende 
component rekening moet houden met de 
verschillende behoeften en problemen van 
de lidstaten, om te waarborgen dat alle 
landbouwers dezelfde kansen hebben om 
de vergroenende component te verkrijgen, 
hetgeen betekent dat moet worden 
toegestaan reeds opgestarte vergroenende 
elementen in aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 63
Jens Rohde, Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat milieu-initiatieven in de 8. onderstreept dat milieu-initiatieven in de 
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eerste pijler een Europees karakter moeten 
hebben, en een aanvulling moeten vormen 
op de milieumaatregelen van de tweede 
pijler, die vooral op nationale, regionale en 
lokale prioriteiten en kenmerken zijn 
gericht; is van mening dat de vergroenende 
component deel moet uitmaken van de 
rechtstreekse betalingen in de eerste pijler, 
ten einde te waarborgen dat deze 
component landbouwers aanzet tot het 
aangaan van verplichtingen op 
milieugebied en dat deze maatregel in alle 
lidstaten op dezelfde wijze wordt 
toegepast.

eerste pijler een Europees karakter moeten 
hebben, en een aanvulling moeten vormen 
op de milieumaatregelen van de tweede 
pijler, die vooral op nationale, regionale en 
lokale prioriteiten en kenmerken zijn 
gericht; is van mening dat de vergroenende 
component deel moet uitmaken van de 
rechtstreekse betalingen in de eerste pijler, 
om de levering van publieke 
milieugoederen op eenvoudige en 
doorzichtige wijze te koppelen aan de 
rechtstreekse betalingen en ten einde te 
waarborgen dat deze component 
landbouwers aanzet tot het aangaan van 
verplichtingen op milieugebied en dat deze 
maatregel in alle lidstaten op dezelfde 
wijze wordt toegepast

Or. en

Amendement 64
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat milieu-initiatieven in de 
eerste pijler een Europees karakter moeten 
hebben, en een aanvulling moeten vormen 
op de milieumaatregelen van de tweede 
pijler, die vooral op nationale, regionale en 
lokale prioriteiten en kenmerken zijn 
gericht; is van mening dat de vergroenende 
component deel moet uitmaken van de 
rechtstreekse betalingen in de eerste pijler, 
ten einde te waarborgen dat deze 
component landbouwers aanzet tot het 
aangaan van verplichtingen op 
milieugebied en dat deze maatregel in alle 
lidstaten op dezelfde wijze wordt 
toegepast.

8. onderstreept dat milieu-initiatieven in de 
eerste pijler een Europees karakter moeten 
hebben, de werking van bestaande 
landbouwmilieuinstrumenten van de 
tweede pijler niet mag beperken,  en 
eveneens gericht moet zijn op nationale, 
regionale en lokale prioriteiten en 
kenmerken; is van mening dat de 
vergroenende component deel moet 
uitmaken van de rechtstreekse betalingen 
in de eerste pijler, ten einde te waarborgen 
dat deze component landbouwers aanzet tot 
het aangaan van verplichtingen op 
milieugebied en dat deze maatregel in alle 
lidstaten op dezelfde wijze wordt 
toegepast.

Or. en
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Amendement 65
Anni Podimata, Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat milieu-initiatieven in de 
eerste pijler een Europees karakter 
moeten hebben, en een aanvulling moeten 
vormen op de milieumaatregelen van de 
tweede pijler, die vooral op nationale, 
regionale en lokale prioriteiten en 
kenmerken zijn gericht; is van mening dat 
de vergroenende component deel moet 
uitmaken van de rechtstreekse betalingen 
in de eerste pijler, ten einde te waarborgen 
dat deze component landbouwers aanzet 
tot het aangaan van verplichtingen op 
milieugebied en dat deze maatregel in alle 
lidstaten op dezelfde wijze wordt 
toegepast.

8. onderstreept dat milieuclausules in de 
eerste pijler een aanvulling moeten vormen 
op de milieumaatregelen van de tweede 
pijler, die vooral op nationale, regionale en 
lokale prioriteiten en kenmerken zijn 
gericht; is van mening dat de vergroenende 
component deel moet uitmaken van de 
rechtstreekse betalingen in de eerste pijler, 
ten einde te waarborgen dat 
landbouwsector voldoet aan de hoge 
normen van de EU op milieugebied en 
inzake energie en dat deze maatregel in 
alle lidstaten op dezelfde wijze wordt 
toegepast.

Or. en

Amendement 66
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. acht het noodzakelijk toegevoegde 
waarde te behouden of te scheppen in 
dynamische en economisch gezonde 
plattelandsgebieden; pleit dan ook voor 
het via gezamenlijke initiatieven opzetten 
programma's voor territoriale 
aanvoerlijnen die betrekking hebben op 
alle productie die toegevoegde waarde 
schept met een verbinding tussen product 
en regio, daarbij de nadruk te leggen op 
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een economisch en sociaal 
ontwikkelingsdoel en rekening te houden 
met de landschappelijke of milieuwaarde 
van het gebied in kwestie;

Or. fr

Amendement 67
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat de consumptie 
(productie en invoer) van biomassa, 
indien het de bedoeling is dat nationale 
actieprogramma's op het gebied van 
duurzame energie worden verwezenlijkt, 
de komende jaren enorm zal toenemen, en 
verzoekt de Commissie dan ook 
duurzaamheidsnormen voor biomassa 
vast te stellen;  wijst er in dit verband op 
dat de ontwikkeling moet gaan in de 
richting van een steeds groter aandeel van 
biobrandstoffen van de tweede generatie;

Or. da

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op de betekenis van 
innovatieve bevloeiingssystemen om de 
duurzaamheid van de Europese landbouw 
te waarborgen, gezien de verwoestende 
gevolgen van de klimaatverandering  
zoals droogteperioden, hittegolven en 
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woestijnvorming voor landbouwgrond die 
bedoeld is om de massa te voorzien van 
voedsel;

Or. ro

Amendement 69
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat er maatregelen vereist 
zijn die het mogelijk maken dat de 
landbouwindustrie in hogere mate 
deelneemt aan de kaderprogramma's voor 
onderzoek; verzoekt de Commissie in het 
kader van het KP8 een industrieel 
onderzoeksforum "Voedsel" op te zetten 
ten behoeve van de landbouwsector;

Or. en

Amendement 70
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wijst erop dat het GLB 
genderneutraal dient te zijn en dat beide 
echtgenoten aanspraak moeten kunnen 
maken op dezelfde rechten wanneer zij in 
het bedrijf werkzaam zijn; wijst op het feit 
dat 42% van de 26,7 miljoen regelmatig in 
de landbouw werkzame personen in de 
Europese Unie vrouw is, maar dat slechts 
één bedrijf op de vijf (circa 29%) geleid 
wordt door een vrouw,
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Or. en

Amendement 71
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wijst erop dat er doelmatige 
bevloeiingssystemen moeten worden 
ontwikkeld om te zorgen voor doelmatige 
landbouwmethoden in de lidstaten 
waardoor kan worden voldaan aan de 
binnenlandse vraag naar voedsel en 
waardoor de exportmarkt kan worden 
voorzien van landbouwproducten, in 
overweging nemend dat er in de toekomst 
een tekort aan water, met name 
drinkwater zal zijn;

Or. ro

Amendement 72
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wenst dat er in het belang van de 
maatschappelijke doelmatigheid en om te 
voorkomen dat er tegenprogramma's 
worden uitgevoerd die hulp bieden bij het 
overnemen van boerderijen en  het 
opzetten van boerenbedrijven door nieuwe 
boeren, een plafond voor steun wordt 
ingesteld op de grondslag van de 
oppervlakte van een bedrijf;

Or. fr
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