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Amendement 1
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie

1. is van mening dat, nu de zorg om veilige 
voedselvoorziening groter wordt, zowel in 
de Europese Unie als in de hele wereld, 
met de globalisering en de al maar 
stijgende voedselprijzen, Europa en zijn 
regio's een nieuw, sterk GLB nodig hebben 
dat evenwichtige, duurzame ontwikkeling 
stimuleert, het concurrentievermogen op de 
internationale markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is, maar tegelijk de 
landbouwindustrie in de gehele Europese 
Unie beschermt en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit en van de 
landbouwgrond goed beheer van water en 
bossen en duurzame ontwikkeling 
gebaseerd op onderwijs en kennis, en dat 
tevens zorgt voor meer cohesie, het GLB 
moet duurzamer, evenwichtiger, 
doelgerichter, eenvoudiger en efficiënter 
moeten zijn, en meer aan de behoeften en 
verwachtingen van de burgers van de 
Europese Unie moeten voldoen;

Or. lt

Amendement 2
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
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het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie, en dat er meer coördinatie en 
samenhang moet komen tussen het 
cohesiebeleid en het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, in het bijzonder middels 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
voor de fondsen van de Europese Unie;

Or. pt

Amendement 3
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt 
met publieke goederen zoals 
voedselveiligheid, het behoud van 
biodiversiteit, goed beheer van water en 
bossen en duurzame ontwikkeling 
gebaseerd op onderwijs en kennis, en dat 
tevens zorgt voor meer cohesie;

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, de 
bevordering van vormen van kleine 
biologische landbouwbedrijven, het 
welzijn van dieren, duurzaam beheer van 
water en bossen, en dat tevens zorgt voor 
meer cohesie en een grotere 
maatschappelijke erkenning van het 
belang van landbouwberoepen;

Or. de

Amendement 4
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
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concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is, landbouwers van 
billijke inkomens verzekert, consumenten 
kwaliteitsproducten garandeert en 
rekening houdt met publieke goederen 
zoals voedselveiligheid, het behoud van 
biodiversiteit, goed beheer van water en 
bossen en duurzame ontwikkeling 
gebaseerd op onderwijs en kennis, en dat 
tevens zorgt voor meer cohesie;

Or. fr

Amendement 5
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

1. is van mening dat Europa en zijn regio's, 
met name zijn ultraperifere gebieden, een 
nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

Or. fr

Amendement 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
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concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
de bescherming van het klimaat, het 
behoud van biodiversiteit, goed beheer van 
water en bossen en duurzame ontwikkeling 
gebaseerd op onderwijs en kennis, en dat 
tevens zorgt voor meer cohesie en waarbij 
de uitgaven van het GLB voor burgers 
begrijpelijk en navolgbaar zijn;

Or. de

Amendement 7
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de 
internationale markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt 
met publieke goederen zoals 
voedselveiligheid, het behoud van 
biodiversiteit, goed beheer van water en 
bossen en duurzame ontwikkeling 
gebaseerd op onderwijs en kennis, en dat 
tevens zorgt voor meer cohesie;

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
een toekomstgerichte ontwikkeling van 
het platteland stimuleert en rekening houdt 
met publieke goederen zoals in het 
bijzonder voedselveiligheid, 
voedselkwaliteit, het behoud van 
biodiversiteit, hulpbronnensparend beheer 
van water, grond en bossen evenals een 
duurzame ontwikkeling gebaseerd op 
onderwijs en kennis, en dat tevens zorgt 
voor meer cohesie;

Or. de

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
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markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs,
kennis en innovatie, die zorgen voor meer 
cohesie, en dat zij gebaat zijn bij een 
evenwichtige ontwikkeling van het 
grondgebied, door de uitoefening van 
landbouw in alle regio's van de EU;

Or. pt

Amendement 9
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie;

1. is van mening dat Europa en zijn regio's 
een nieuw, sterk GLB nodig hebben, dat 
ontwikkeling stimuleert, het 
concurrentievermogen op de internationale 
markt versterkt, dat meer 
marktgeoriënteerd is en rekening houdt met 
publieke goederen zoals voedselveiligheid, 
het behoud van biodiversiteit, goed beheer 
van water en bossen en duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op onderwijs en 
kennis, en dat tevens zorgt voor meer 
cohesie; benadrukt het belang van een 
evenwicht tussen bepalingen gericht op 
het milieu en op plattelandsontwikkeling;

Or. en

Amendement 10
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat vereenvoudiging, 
zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit 
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van de maatregelen, een cruciaal element 
moet zijn van de GLB-hervorming; 
hierdoor wordt het GLB doorzichtiger 
voor boeren en burgers in het algemeen; 
ook de functie van beide pijlers moet 
nader gepreciseerd worden;

Or. pl

Amendement 11
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. hecht belang aan de vaststelling dat 
met maatregelen ter bevordering van het 
platteland bedoeld wordt de economische, 
sociale en infrastructurele verbetering 
van het platteland in brede zin en dat deze 
maatregelen niet sectoraal begrepen 
mogen worden;

Or. de

Amendement 12
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. de steun voor en de toepassing van 
het GLB op de minst begunstigde regio's 
dienen blijvend te worden afgestemd op de 
specifieke kenmerken van die regio's, 
zoals erkend in de Verdragen en 
vastgelegd in de huidige communautaire 
regelgeving;

Or. pt
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Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het cohesiebeleid, 
samen met een nieuw en krachtig GLB 
het economisch potentieel van de rurale 
gebieden kunnen ontsluiten en zekere 
arbeidsplaatsen tot stand kunnen 
brengen, waardoor een duurzame 
ontwikkeling van deze gebieden 
gewaarborgd wordt;

Or. ro

Amendement 14
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om, in het licht van de nieuwe 
uitdagingen die het GLB te wachten staan 
en de behoefte om de uitgangspunten van 
de EU 2020-strategie en de bepalingen 
van de toetredingsonderhandelingen met 
de nieuwe lidstaten uit te voeren, de 
begroting van het GLB in de komende 
financiële vooruitzichten te handhaven op 
een niveau dat de uitvoering van die taken 
waarborgt;

Or. pl

Amendement 15
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 



PE462.564v01-00 10/44 AM\862069NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de toekenning van 
financiële steun voor de ontwikkeling van 
het platteland beter gecoördineerd moet 
worden met het regionale beleid; dringt 
aan op een geïntegreerde strategie voor 
lokale diensten, markten en 
werkgelegenheidskansen; dringt er in dit 
verband op aan dat lokale actoren 
betrokken worden, het partnerschap wordt 
geïntensifieerd en de multi-level 
governance wordt versterkt; is ervan 
overtuigd dat dit tevens zou bijdragen aan 
de vereenvoudiging en dat dit de 
administratieve belasting tot een 
minimum zou beperken;

Or. de

Amendement 16
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. voor het voortbestaan van de 
productiesystemen, productiesectoren en 
regio's die het sterkst getroffen worden 
door de negatieve gevolgen van 
structurele belemmeringen en/of markt-
en beleidsontwikkelingen, is het van 
essentieel belang dat er ruimte is voor 
enige flexibiliteit ten aanzien van de 
directe betalingen door de lidstaten;

Or. pt

Amendement 17
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. deelt de mening, dat ook na 
2013 het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en het cohesiebeleid de 
belangrijkste beleidsterreinen van de EU 
moeten blijven, ook op het gebied van 
financiering;

Or. pl

Amendement 18
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. meent dat goed functionerende 
lokale en supralokale gemeentelijke 
overheden de succesvolle integratie van 
het lokale maatschappelijke middenveld 
waarborgen in het kader van de 
LEADER-benadering; merkt op dat het 
lokale niveau in alle lidstaten van de 
Europese Unie het eerste niveau van de 
staat is waarmee burgers in contact treden 
en dringt er daarom op aan te voorzien in 
maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkeling die het vermogen 
versterken van de steden en gemeenten 
alsmede van de bevoegde regionale 
instellingen om actief vorm te geven aan 
de lokale en supralokale ontwikkeling;

Or. de

Amendement 19
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 

Schrappen
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stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk 
wordt en afscheid kan worden genomen 
van de tot op heden gebruikte criteria voor 
de toewijzing van steun in het kader van 
de rechtstreekse betalingen;

Or. de

Amendement 20
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, de ondersteuning van de 
werkgelegenheid, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen; pleit voor billijke 
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en flexibele uitvoeringsmiddelen, mede 
gelet op de verschillende aard van de 
bedrijven en de kenmerken van het gebied 
waar de landbouwbedrijven in de lidstaten 
en regio's gevestigd zijn;

Or. it

Amendement 21
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk 
wordt en afscheid kan worden genomen 
van de tot op heden gebruikte criteria voor 
de toewijzing van steun in het kader van 
de rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
regionale concurrentievermogen en de 
levensvatbaarheid van vooral dunbevolkte 
agrarische gebieden, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, ook in plattelandsgebieden naar 
behoren kunnen worden uitgevoerd;

Or. fi

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
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concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee een 
meer rechtvaardige verdeling tussen de 
lidstaten en tussen de landbouwers in de 
hele EU mogelijk wordt bij de toewijzing 
van directe steun, door afscheid te nemen
van de tot op heden gebruikte historische
criteria bij de toewijzing van deze steun;

Or. pt

Amendement 23
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen; onderstreept dat 
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het van belang is de wijze waarop 
middelen worden toegewezen en de 
gebruikte criteria af te stemmen op de 
behoeften van de boeren;

Or. en

Amendement 24
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Draft opinion Amendment

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld, vastgesteld 
waarmee verstrekking van de juiste 
gelijkmatige en evenwichtige hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
die de incongruentie tussen nieuwe 
lidstaten en oudgediende verkleint en
afscheid kan worden genomen van de tot 
op heden gebruikte ineffectieve criteria 
voor de toewijzing van steun in het kader 
van de rechtstreekse betalingen;

Or. lt

Amendement 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. acht het noodzakelijk dat de directe 
betalingen moeten worden gehandhaafd 
om het concurrentievermogen, de 
economische stabiliteit, een rechtvaardig 
en voldoende inkomen voor landbouwers 
en een evenwichtige ontwikkeling van de 
landbouwsector in de EU te kunnen blijven 
garanderen, alsook de veiligheid van 
voedsel en milieu in de EU zoals de 
capaciteit om te reageren op de 
uitdagingen van klimaatverandering, 
zodat ander beleid en andere strategieën, 
waaronder de Europa 2020-strategie, naar 
behoren kunnen worden uitgevoerd; is in 
dit verband van mening dat objectieve, 
vereenvoudigde en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

Or. ro

Amendement 26
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; bepleit in dit verband een 
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dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

pragmatische aanpak voor de verdeling 
van GLB-middelen over de lidstaten, als 
voorgesteld door de Commissie van de 
EU, waardoor sterke verstoringen 
vermeden worden en de verstrekking van 
de juiste hoeveelheid directe steun in de 
hele EU wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 27
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden voortgezet tot 2020, maar 
niet oneindig lang daarna, om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

Or. en

Amendement 28
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 



PE462.564v01-00 18/44 AM\862069NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers in een context van 
prijsvolatiliteit en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

Or. fr

Amendement 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 



AM\862069NL.doc 19/44 PE462.564v01-00

NL

verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en, na een afdoende overgangsperiode, 
afscheid kan worden genomen van de 
historische berekeningscriteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

Or. es

Amendement 30
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte criteria voor de 
toewijzing van steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen;

2. onderstreept dat de directe betalingen 
moeten worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen, de economische 
stabiliteit, voldoende inkomen voor 
landbouwers en een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouwsector in de 
EU te kunnen blijven garanderen, alsook 
de veiligheid van voedsel en milieu in de 
EU, zodat ander beleid en andere 
strategieën, waaronder de Europa 2020-
strategie, naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd; is in dit verband van mening 
dat objectieve en transparante criteria 
moeten worden vastgesteld waarmee 
verstrekking van de juiste hoeveelheid 
directe steun in de hele EU mogelijk wordt 
en afscheid kan worden genomen van de 
tot op heden gebruikte historische 
referenties voor de toewijzing van steun in 
het kader van de rechtstreekse betalingen;

Or. fr

Amendement 31
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van uitzonderlijk groot 
belang, dat de verstorende invloed van de 
directe betalingen op het 
concurrentievermogen op de interne 
markt wordt geminimaliseerd, niet alleen 
door de directe betalingen zoveel mogelijk 
los te koppelen van de omvang van de 
productie (decoupling), maar tevens door 
harmonisering van de tarieven voor de 
verschillende regio's en EU-lidstaten - in 
het bijzonder voor gebieden met 
vergelijkbare of identieke 
productieprofielen;

Or. pl

Amendement 32
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. gezien zijn bijzondere karakter in 
verband met zijn rol in de 
tegemoetkoming aan basisbehoeften, 
dienen in het GLB maatregelen te worden 
opgenomen op het gebied van 
marktregulering, alsmede een systeem 
voor risico- en crisisbeheer, waarvan ook 
de verzekeringen deel uitmaken, die een 
vangnet kunnen  vormen voor 
landbouwproducenten en consumenten; 
ook moet hierdoor gewaarborgd worden 
dat de waarde in de hele distributieketen 
voor voedingsmiddelen op een meer 
rechtvaardige manier verdeeld wordt en 
dat er sprake is van gelijke behandeling 
tussen Europese en niet-Europese 
producenten als het gaat om de eisen die 
in de EU gesteld worden aan voor de 
consumptie bestemde 
landbouwproducten;

Or. pt
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Amendement 33
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het dringend noodzakelijk om, 
gelet op het stijgende aantal vrouwen in 
landbouwbedrijven (geschat wordt dat 
drie op de tien bedrijven geleid worden 
door een vrouw) en gelet op het 
onvermijdelijk multifunctionele karakter 
van de landbouwproductie (de sector moet 
gericht zijn op de voedselproductie, maar 
ook op de instandhouding van het 
grondgebied, op dienstverlening en 
opleiding), maatregelen te treffen 
waarmee het makkelijker wordt een 
lening te verkrijgen, waarmee het 
inkomen wordt ondersteund en die gericht 
zijn op het welzijn in de landbouw 
(zorgboerderijen, boerderijen met 
kinderopvang, ...);

Or. it

Amendement 34
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is verheugd over de aandacht die 
uitgaat naar de specifieke regio's en naar 
de gebieden waar het sociale en 
milieuevenwicht nauw samenhangt met 
de landbouw; acht het dan ook 
noodzakelijk dat de instrumenten die voor 
deze gebieden zijn bestemd, worden 
gehandhaafd en versterkt;

Or. fr
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Amendement 35
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat in de toekomst 
directe betalingen slechts zouden moeten 
blijven bestaan tot het moment dat de 
marktomstandigheden zodanig zijn dat 
boeren kunnen overleven op basis van 
enkel hun inkomen vanuit de markt, en 
dat dit het uiteindelijke langetermijndoel 
zou moeten zijn van directe betalingen uit 
hoofde van het GLB;

Or. en

Amendement 36
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat de lidstaten de 
mogelijkheid moeten hebben om de 
directe betalingen te verlagen, afhankelijk 
van de grootte van het bedrijf of het 
niveau van de betalingen die het bedrijf 
ontvangt, rekening houdend met de 
grootte van het schaalvoordeel van de 
productie;

Or. pl

Amendement 37
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt, met het oog op de 
actuele situatie in de zuivelsector, de 



AM\862069NL.doc 23/44 PE462.564v01-00

NL

noodzaak om het besluit te herzien om in 
maart 2015 de melkquota af te schaffen;

Or. pt

Amendement 38
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept dat goederen die 
voorwerp zijn van handel tussen de EU en 
derde landen, met name op het gebied van 
voedingsmiddelen, moeten voldoen aan de 
Europese normen en kwaliteitseisen; wijst 
er tevens op, dat het specifieke karakter
van landbouw, namelijk de 
afhankelijkheid van de 
weersomstandigheden, maar ook de 
recente ervaringen met de financiële 
markten, de noodzaak met zich meebrengt 
om de monitoring van de 
landbouwmarkten te versterken, voor het 
behoud van stabiliteit is interventie in 
jaren van overproductie noodzakelijk, met 
name op de graanmarkt die onder andere 
de varkens- en pluimveemarkten 
beïnvloedt;

Or. pl

Amendement 39
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 

3. acht het noodzakelijk dat het in ieder 
geval vereenvoudigde GLB de 
uitvoeringsprocedures, de verscherping 
van de verplichte controles en de 
verkleining van de uitgaven aan 
begunstigden van de nodige 
administratieve lasten, dat dit GLB meer 
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van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

Or. lt

Amendement 40
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven en bedrijven die gevestigd 
zijn in gebieden met bijzondere 
kenmerken en beperkingen, met name 
bedrijven in de ultraperifere regio's; 
onderstreept tevens dat diversificatie van 
het inkomen van deze bedrijven, 
ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

Or. fr

Amendement 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 

3. onderstreept dat het GLB meer rekening 
moet houden met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven en de beste middelen om 
de oprichting en het zelfstandig 
voortbestaan van deze bedrijven aan te 
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ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

moedigen; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn, hetgeen moet leiden tot de 
ontvolking van het platteland en tot een 
groei van het welvaartspeil in deze 
gebieden;

Or. ro

Amendement 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn; constateert dat de 
meerderheid van de EU-bevolking in 
stedelijke gebieden woont en is van 
mening dat het GLB moet bijdragen aan 
de ontwikkeling van intelligente landbouw 
in stedelijke gebieden, met name aan het 
doen herleven van verlaten 
industriegebieden;

Or. ro

Amendement 43
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 

3. acht het noodzakelijk dat het GLB meer 
rekening houdt met de mogelijkheden, de 
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problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn;

problemen en de behoeften van kleine 
familiebedrijven; onderstreept tevens dat 
diversificatie van het inkomen van deze 
bedrijven, ontwikkeling van 
ondernemingsvaardigheden en het creëren 
van nieuwe banen in agrarische gebieden 
vereist zijn; er dient een speciale 
vereenvoudigde regeling voor kleine 
boeren in het leven te worden geroepen;

Or. pt

Amendement 44
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de demografische 
uitdagingen waardoor het platteland in 
het bijzonder sterk getroffen wordt; acht 
het in dit verband van belang om aan de 
demografische verandering vorm te geven 
en de aantrekkelijkheid van het platteland 
voor jongeren te verbeteren; benadrukt de 
noodzaak om de toegang tot innovatieve 
diensten en infrastructuren te waarborgen 
ten einde een goede economische, sociale 
en culturele participatie mogelijk te 
maken, waarbij het platteland als 
integraal bestanddeel van de 
verhoudingen tussen stad en platteland 
beschouwd moeten worden om aldus een 
evenwichtige ontwikkeling te waarborgen;

Or. de

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. overwegende dat 
plattelandsontwikkeling als horizontale 
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kwestie onvermijdelijk deel uitmaakt van 
het GLB en overwegende dat de nieuwe 
programma's nog sterker moeten worden 
gericht op de prioritaire doelstellingen op 
het gebied van plattelandsontwikkeling 
(werkgelegenheid, het agrarische milieu, 
water, klimaatverandering, innovatie en 
onderwijs);

Or. en

Amendement 46
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de lokale en regionale 
ondersteunings- en adviesdiensten voor 
boeren te verbeteren, zodat deze beter in 
staat zijn hun eigen prioriteiten vast te 
stellen en hun eigen agrarische 
bedrijfsprestaties te evalueren;

Or. en

Amendement 47
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept op tot de instelling van een 
krachtige, goed geoutilleerde tweede pijler 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid die aansluit op de huidige 
behoeften in verband met 
plattelandsontwikkeling; benadrukt de 
horizontale rol van de tweede pijler gezien 
zijn effecten op het gebied van het milieu, 
modernisering en structurele verbetering 
voor de landbouw, een evenwichtige 
territoriale ontwikkeling en het 
bewerkstelligen van politieke 
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doelstellingen voor zowel de bewoners van 
plattelandsgebieden als boeren; bepleit 
derhalve een betere afstemming van 
tweedepijlermaatregelen op hun 
doelstellingen, zodat de doeltreffendheid 
van op groei, werkgelegenheid en het 
klimaat gerichte maatregelen en 
maatregelen ten behoeve van 
plattelandsgebieden kan worden vergroot; 
is in dit verband van mening dat 
bijzondere aandacht uit zou moeten gaan 
naar de ondersteuning van jonge boeren;

Or. en

Amendement 48
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verwelkomt de rol van de tweede 
pijler in het kader van de uitoefening van 
het partnerschapsbeginsel en roept de 
lidstaten op meer aandacht te besteden 
aan dit beginsel en de toepassing ervan in 
brede zin bij de introductie van 
doelgerichte maatregelen uit hoofde van 
de tweede pijler;

Or. en

Amendement 49
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. benadrukt het belang van 
vereenvoudiging van de administratieve 
vereisten en onderlinge koppeling van de
administratieve en 
uitvoeringsvoorschriften in het kader van 
de verschillende EU-fondsen (zoals btw-
criteria); roept op tot vereenvoudiging en 
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herziening van de voorschriften met 
betrekking tot de randvoorwaarden voor 
de tweede pijler, acht vereenvoudiging 
van het huidige stelsel van indicatoren 
noodzakelijk en staat kritisch tegenover de 
invoering van kwantitatieve streefcijfers;

Or. en

Amendement 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar 
ook culinair erfgoed zoals regionale 
producten onder valt;

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en culturele waarden tot stand komen;
wijst erop dat het GLB moet bijdragen 
aan het bevorderen van de regionale en 
lokale productie alsmede aan het creëren 
en behouden van arbeidsplaatsen op het 
platteland;

Or. de

Amendement 51
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
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ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
onder valt;

ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
onder valt; roept op tot een evenwichtige 
territoriale ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden in alle regio's van de 
Europese Unie, waarin een grotere rol is 
weggelegd voor de lokale bevolking en die 
bijdraagt aan de verbetering van de lokale 
omstandigheden en de aansluiting tussen 
plattelands- en stedelijke gebieden;

Or. pt

Amendement 52
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
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onder valt; onder valt; wijst erop dat de landbouw de 
sokkel van de plattelandseconomie vormt 
en dat landbouwers een hoofdrol spelen 
in de dynamiek van deze 
plattelandseconomie en de ruimtelijke 
ordening van het platteland;

Or. fr

Amendement 53
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale 
producten onder valt;

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur;

Or. fi

Amendement 54
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
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economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
onder valt;

economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het op duurzame wijze opwekken van 
hernieuwbare energie, en dat in deze 
gebieden tevens ecologische, 
landschappelijke, toeristische en 
immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
onder valt; is van mening dat lokale 
economieën en decentrale 
consumptiepatronen versterkt moeten 
worden;

Or. de

Amendement 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
onder valt;

4. meent dat het potentieel van regio's en 
plattelandsgebieden niet alleen besloten 
ligt in natuurlijke hulpbronnen die het hun 
mogelijk maken een sociale en 
economische functie te vervullen, maar dat 
deze gebieden bovenal van betekenis zijn 
als de plaats waar voedsel wordt 
geproduceerd ter waarborging van de 
voedselveiligheid, dat zij belangrijke 
grondstoffen leveren voor de industrie en 
voor het opwekken van hernieuwbare 
energie, en dat in deze gebieden tevens 
ecologische, landschappelijke, toeristische 
en immateriële waarden tot stand komen, 
onder andere traditie en cultuur, waar ook 
culinair erfgoed zoals regionale producten 
onder valt; is van mening dat het 
bevorderen van regionale etikettering 
door middel van het GLB, zowel in de EU 
als in derde landen, economische 
voordelen op lokaal en regionaal niveau 
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met zich mee zou brengen;

Or. ro

Amendement 56
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. steunt de bredere benadering van 
plattelandsgebieden die een interessant 
woon- en werkgebied voor vele EU-
burgers zijn of kunnen worden als 
leverancier van goederen en diensten, 
hetgeen een garantie voor voldoende 
financiële middelen voor hun 
ontwikkeling met zich mee moet brengen; 
dit geldt tevens voor gebieden met 
ongunstige omstandigheden voor het 
bedrijven van landbouw en voor 
berggebieden;

Or. pl

Amendement 57
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vindt dat de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling moeten stroken 
met en complementair moeten zijn aan de 
instrumenten waarmee de eerste pijler 
wordt ondersteund, ter bevordering van 
een gediversifieerde, concurrerende en 
duurzame landbouwsector in de gehele 
Europese Unie; vindt dat het 
plattelandsontwikkelingsbeleid gericht 
moet zijn op de modernisering en 
verbetering van de bedrijven en op 
landbouwinnovaties, om de uitdagingen 
op het gebied van voedselveiligheid, 
milieu, klimaatverandering en 
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werkgelegenheid het hoofd te kunnen 
bieden;

Or. it

Amendement 58
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan dat het GLB 
uitsluitend producties steunt die niet 
gebruikmaken van genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), 
aangezien in het andere geval lidstaten 
die het gebruik van ggo's afwijzen indirect 
het gebruik ervan mede zouden 
financieren via het GLB; meent voorts dat 
gevaren door de consumptie van ggo's 
voor mens, dier en milieu niet uitgesloten 
kunnen worden;

Or. de

Amendement 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat het essentieel is om 
twee prioriteitsgroepen, jongeren en 
vrouwen, warm te maken voor de 
activiteiten op het veld en om hen nieuwe 
economische alternatieven te bieden 
teneinde de leegloop van het platteland te 
bestrijden en een duurzame 
plattelandsbevolking te garanderen;

Or. es
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Amendement 60
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. plattelandsontwikkeling dient bij te 
dragen aan de innovatie van de landbouw, 
de diversificatie van de 
sociaaleconomische activiteiten, het 
scheppen van werkgelegenheid en de 
verjonging op het platteland;

Or. pt

Amendement 61
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. de deelname van jongeren is van 
fundamenteel belang voor de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden; 
in het toekomstige GLB dient, in 
afstemming met het beleid op andere 
terreinen, ook een samenhangend pakket 
maatregelen te worden opgenomen die het 
voor jongeren aantrekkelijk maken om 
zich op het platteland te vestigen, ofwel 
werkzaam als boer en 
plattelandsondernemer, ofwel als 
leverancier van diensten gericht op het 
boerenbedrijf, in het bijzonder diensten op 
het gebied van advies en uitbreiding, 
ofwel werkzaam op andere terreinen die 
bijdragen aan de ontwikkeling, de 
economische diversificatie en de sociale 
vitaliteit van de plattelandsgebieden; 

Or. pt
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Amendement 62
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de 
huidige criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder 
in het licht van de uitbreiding van de 
tweede pijler met de doelen van de EU 
2020-strategie; wijst erop dat hiervoor
voldoende coördinatie en een goede 
taakverdeling tussen het GLB en het
cohesiebeleid vereist zijn.

5. wijst erop dat sommige landen nog 
steeds steun nodig hebben om hun 
achterstand in te halen (catching up), in 
verband daarmee dient een voldoende 
sterke tweede pijler van het GLB in stand 
gehouden te worden, onder handhaving 
van de huidige verdelingscriteria die 
rekening hielden met de verschillen in 
ontwikkeling in de afzonderlijke lidstaten 
en die de verdere versterking van de 
Europese integratie bevorderden, verdere
uitbreiding van de tweede pijler met
nieuwe uitdagingen en met de doelen van 
de EU 2020-strategie vereist dat in het 
cohesiebeleid voldoende steun is voor 
plattelandsgebieden en daarmee
voldoende coördinatie en een goede 
taakverdeling tussen het GLB en het 
regionaal beleid.

Or. pl

Amendement 63
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de 
huidige criteria en middelen voor 

5. erkent dat het beleid voor 
plattelandsontwikkeling als voordeel heeft 
dat er geen selectie van steunzones wordt 
uitgevoerd zoals binnen het regionale 
beleid en dat het om deze reden geschikt is 
om een algemeen geldend, sterk en 
zichtbaar instrument voor het bereiken 
van Europese doelen te worden; als 
voorwaarde hiervoor moeten bepaalde 
regels van het EFRO en het ELFPO gelijk 
worden gemaakt, zodat er voor de 
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plattelandsontwikkeling, in het bijzonder 
in het licht van de uitbreiding van de 
tweede pijler met de doelen van de EU 
2020-strategie; wijst erop dat hiervoor 
voldoende coördinatie en een goede 
taakverdeling tussen het GLB en het 
cohesiebeleid vereist zijn.

gebruiker geen onnodige verdubbeling 
van de administratieve belasting en geen 
onnodige toegangshindernissen ontstaan.

Or. de

Amendement 64
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor 
voldoende coördinatie en een goede
taakverdeling tussen het GLB en het 
cohesiebeleid vereist zijn.

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; verwelkomt de grotere 
coördinatie op EU-niveau van EU-
middelen; en roept ertoe op deze 
coördinatie materieel tot uitdrukking te 
laten komen in de mechanismen voor 
gebruikmaking van EU-middelen, te 
weten in vanuit de tweede pijler 
gefinancierde maatregelen gericht op de 
ondersteuning van
plattelandsontwikkeling; beveelt derhalve 
aan de fondsen ter ondersteuning van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid deel te
laten uitmaken van het 
gemeenschappelijk strategisch kader, 
aangezien alleen een specifieke richting 
van de publieke middelen van de EU en 
coördinatie van Europees beleid tot 
resultaten in het veld zal leiden.
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Or. en

Amendement 65
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder 
in het licht van de uitbreiding van de 
tweede pijler met de doelen van de EU 
2020-strategie; wijst erop dat hiervoor 
voldoende coördinatie en een goede 
taakverdeling tussen het GLB en het 
cohesiebeleid vereist zijn.

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling; wijst erop dat 
hiervoor voldoende coördinatie en een 
goede taakverdeling tussen het GLB en het 
cohesiebeleid vereist zijn.

Or. en

Amendement 66
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
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voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende 
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn.

voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende 
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn, in het bijzonder coördinatie in 
die gebieden die onder het beginsel 
territoriale cohesie vallen.

Or. es

Amendement 67
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende 
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn.

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat
deze verschillen, zowel de economische 
verschillen als de beperkingen vanwege 
natuurlijke omstandigheden, nog steeds 
bestaan, een voorstander van handhaving 
van de huidige criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende 
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn.

Or. fi
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Amendement 68
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn.

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor vereist is 
dat wordt vastgehouden aan de 
cohesiecriteria en dat de coördinatie en de
taakverdeling tussen het GLB en het 
cohesiebeleid worden verbeterd;

Or. en

Amendement 69
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 

5. wijst erop dat de huidige grondslagen 
voor de toewijzing van middelen in het 
kader van de tweede pijler zijn vastgesteld 
op basis van het cohesiecriterium, dat wil 
zeggen op basis van de bestaande 
verschillen in ontwikkeling van landbouw 
en platteland tussen de afzonderlijke 
lidstaten en regio's; is, gezien het feit dat 
deze verschillen nog steeds bestaan, een 
voorstander van handhaving van de huidige 
criteria en middelen voor 
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plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor voldoende
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn.

plattelandsontwikkeling, in het bijzonder in 
het licht van de uitbreiding van de tweede 
pijler met de doelen van de EU 2020-
strategie; wijst erop dat hiervoor een sterke
coördinatie en een goede taakverdeling 
tussen het GLB en het cohesiebeleid 
vereist zijn.

Or. fr

Amendement 70
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. bevestigt dat abrupte wijzigingen in 
de verdeling van de financiële middelen 
van de tweede pijler voorkomen moeten 
worden, omdat de lidstaten continuïteit 
van de financiële planning en 
betrouwbaarheid verwachten, steunt 
daarom de pragmatische benadering, 
namelijk het in stand houden van de 
huidige verdelingscriteria voor de tweede 
pijler; bevestigt bovendien, dat de 
zogenaamde vergroening proportioneel 
moet zijn aan de ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden.

Or. pl

Amendement 71
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van de 
landbouwactiviteit voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling en de 
dynamisering van de plattelandsgebieden 
en stelt voor op regionaal en lokaal 
niveau advies- en ondersteunende 
diensten voor Europese boeren in het 
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leven te roepen, om zo een bijdrage te 
leveren aan het terugdringen van de 
leegloop van het platteland en om het 
hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen 
op het gebied van de demografische 
veranderingen;

Or. pt

Amendement 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor meer synergie en coördinatie tussen 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen uit 
hoofde van het ELFPO en 
cohesiemaatregelen uit hoofde van het 
EFRO, het Cohesiefonds en het ESF; is 
van mening dat een alomvattende aanpak 
van de ontwikkeling van 
plattelandsgemeenschappen, in 
overeenstemming met de doelstelling van 
territoriale samenhang, alleen kan 
worden gegarandeerd op basis van een 
duidelijker synergie tussen deze fondsen.

Or. en

Amendement 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het nodig is om 
een strategie aan te nemen die directe 
samenhang aanbrengt tussen natuurlijke 
hulpbronnen, de landelijke omgeving en 
het voedselbeleid, en daarnaast met het 
territoriale cohesiebeleid, met het oog op 
de bevolkingsgroei en op veel 
voorkomende natuurrampen vanwege 
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klimaatveranderingen, die de voedselcrisis 
verhevigen.

Or. ro

Amendement 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om mechanismen te vinden waarmee 
de toegang van agrarisch producenten tot 
kredietverlenings- en verzekeringsstelsels 
wordt vereenvoudigd.

Or. ro

Amendement 75
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de behoefte aan 
vergroting van de coördinatie tussen het 
GLB en het cohesiebeleid, zowel op 
strategisch niveau door gezamenlijke 
richtlijnen betreffende de beginselen (in 
de richting van de aanvaarde oplossingen 
uit het cohesiebeleid) en gelijke 
behandeling van begunstigden in het 
kader van de verschillende fondsen, als op 
uitvoeringsniveau.

Or. pl

Amendement 76
Czesław Adam Siekierski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening, dat gestreefd 
moet worden naar betere coördinatie 
tussen het GLB en het financiële beleid, 
het handelsbeleid en het klimaat- en 
energiebeleid van de EU, ten einde de 
effectiviteit van het GLB bij het behalen 
van de doelstellingen te waarborgen.

Or. pl


