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Amendement 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat er gezien het door het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 opgelegde plafond voor rubriek 2 in 
2016 waarschijnlijk bezuinigd zal worden 
op grote uitgavenposten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
waaronder rechtstreekse betalingen en 
marktmaatregelen;

1. betreurt het dat er gezien het door het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-
2020 opgelegde plafond voor rubriek 2 in 
2016 waarschijnlijk bezuinigd zal worden 
op grote uitgavenposten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
waaronder rechtstreekse betalingen en 
marktmaatregelen, ondanks het feit dat de 
globale bedragen voor vastleggingen en 
betalingen toenemen met respectievelijk 
2,4 % en 1,6 %;

Or. pl

Amendement 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat deze verlaging van de 
begroting een nieuw GLB weerspiegelt dat 
marktgericht is en uitgaat van volledige 
liberalisering van de markt, met ernstige 
gevolgen voor de Europese landbouw;

Or. pt

Amendement 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 
2016 dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 
2016 dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo, met name 
in de landen die grenzen aan Rusland;

Or. pl

Amendement 4
Tibor Szanyi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 
2016 dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; dringt aan op 
verdere marktinterventies in 2016 om de 
landbouwers en de levensmiddelensector 
in de EU te steunen die getroffen zijn door 
het embargo;

Or. en
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Amendement 5
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 
2016 dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015 en staat op 
het standpunt dat noodmaatregelen 
moeten worden uitgebreid tot landen die 
indirect de gevolgen ondervinden van het 
Russische embargo, gezien de intentie die 
Rusland heeft geuit om het verbod op 
ingevoerde producten te verlengen tot 
begin 2016; is bang dat er in 2016 
dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

Or. ro

Amendement 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; 
vraagt de Commissie, aangezien Rusland 
de verlenging van het invoerverbod tot 
augustus 2016 heeft bevestigd, om alle 
nodige maatregelen te nemen, zoals het 
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beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 
2016 dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

gebruik van de beschikbare marge onder 
het plafond, om de landbouwers in de EU 
in alle landbouwsectoren te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

Or. en

Amendement 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is 
het oneens met de Commissie dat de 
noodmaatregelen in verband met het 
Russische embargo op de import van 
bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de 
intentie die Rusland heeft geuit om het 
verbod op ingevoerde producten te 
verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 
2016 dientengevolge nog verdere 
marktinterventies nodig zullen zijn om de 
landbouwers in de EU te steunen die 
getroffen zijn door het embargo;

7. betreurt de bezuinigingen op de 
begroting voor interventies op de 
landbouwmarkten ten opzichte van 2015; is
verheugd over het besluit van de Europese
Commissie om de steunmaatregelen voor 
de producenten van groente en fruit die 
worden getroffen door het Russische 
embargo te verlengen en spreekt zich uit 
voor handhaving van deze maatregelen 
zolang dit embargo duurt, en ze uit te 
breiden tot alle getroffen landbouw- en 
veeteeltsectoren; is van mening dat er 
bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de melksector, omdat het 
door Rusland afgekondigde embargo de 
onzekere situatie van de boeren 
verslechtert waardoor de prijsdaling die 
het gevolg is van de afschaffing van de 
melkquota nog sterker zal zijn;

Or. es

Amendement 8
Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is verbaasd over de aanzienlijke 
verlaging van steun voor 
producentenorganisaties van 541,5 
miljoen naar 387 miljoen EUR, wat 
ingaat tegen de benadering waar het 
nieuwe GLB op is gebaseerd, namelijk 
een versterking van diezelfde 
producentenorganisaties;

Or. pt

Amendement 9
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. acht het noodzakelijk een specifieke 
begrotingslijn in te voeren ter 
ondersteuning van melkproducenten die 
te lijden hebben onder 
langetermijneffecten op de markt 
veroorzaakt door het Russische embargo;

Or. en

Amendement 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat er middelen moeten 
worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers 
hebben geleden als gevolg van marktcrises 
en sanitaire of fytosanitaire crises zoals 
Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe 

8. dringt erop aan dat er middelen moeten 
worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers 
hebben geleden als gevolg van marktcrises 
en sanitaire of fytosanitaire crises zoals 
Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe 
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de beschikbare marges in rubriek 2 moeten 
worden gebruikt;

de beschikbare marges in rubriek 2 moeten 
worden gebruikt; roept op tot een 
verhoging van de middelen die nodig zijn 
om op te treden op de zuivelmarkt 
teneinde een te verwachten instorting van 
prijzen ten gevolge van de afschaffing van 
de melkquota te voorkomen;

Or. pt

Amendement 11
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat er middelen moeten 
worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers 
hebben geleden als gevolg van marktcrises 
en sanitaire of fytosanitaire crises zoals 
Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe 
de beschikbare marges in rubriek 2 moeten 
worden gebruikt;

8. dringt erop aan dat er middelen moeten 
worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers 
hebben geleden als gevolg van marktcrises 
en sanitaire of fytosanitaire crises zoals 
Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe 
de beschikbare marges in rubriek 2 moeten 
worden gebruikt; dringt erop aan dat 
compensatie voor uitroeiingsmaatregelen 
ook compensatie moet omvatten voor het 
herstel van agro-ecosystemen zoals de 
bodem, alsmede het verwezenlijken van 
robuuste biologische diversiteit, in het 
bijzonder het waarborgen van genetische 
diversiteit van het teeltbestand dat 
idealiter resistent is tegen of tolerantie 
vertoont ten opzichte van de ziekte; is dan 
ook van mening dat een van de 
doelstellingen van verstrekte steun moet 
zijn om te zorgen voor evenwichtige, 
biologisch diverse landbouwecosystemen 
en landschappen die beter bestand zijn 
tegen toekomstige aanvallen;

Or. en
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Amendement 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat er middelen moeten 
worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers 
hebben geleden als gevolg van marktcrises 
en sanitaire of fytosanitaire crises zoals 
Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe 
de beschikbare marges in rubriek 2 moeten 
worden gebruikt;

8. dringt erop aan dat er middelen moeten 
worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers 
hebben geleden als gevolg van marktcrises 
en sanitaire of fytosanitaire crises zoals 
Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe 
de beschikbare marges in rubriek 2 moeten 
worden gebruikt; verzoekt de Commissie 
en de Raad alle nodige maatregelen te 
nemen om de verslechtering van die 
markten tegen te gaan;

Or. en

Amendement 13
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

dringt erop aan meer middelen uit te 
trekken voor de olijfoliesector om de door 
de bacterie Xylella fastidiosa veroorzaakte 
schade voor landbouwers te compenseren, 
de preventiemaatregelen te versterken, de 
verspreiding van de verwoestende bacterie 
een halt toe te roepen, de sector te 
herstructureren en wetenschappelijk 
onderzoek over de ziektekiem en haar 
dragers te versterken;

Or. it

Amendement 14
Martin Häusling
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. merkt in het algemeen op dat 
investeringen gedaan moeten worden om 
onze agro-ecosystemen beter bestand te 
maken tegen klimaatverandering en tegen 
de vestiging en verspreiding van invasieve 
soorten, met name door middel van 
biologisch diverse agrarische 
landschappen en levende, gezonde 
bodems die predatoren en nuttige soorten 
bevatten, om zo een natuurlijke 
regulering van populaties van schadelijke 
organismen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; 
herhaalt het verzoek van het Parlement 
om een verhoging van 20 miljoen EUR 
per jaar voor deze regeling; is verheugd 
over de kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen 
EUR; benadrukt dat beide programma's 
nuttig en efficiënt zijn gebleken in de 
lidstaten, en onderstreept hun belang 
gezien de huidige crisis en de mate van 
ondervoeding bij kinderen in de Unie;

Schrappen

Or. en
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Amendement 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; herhaalt 
het verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; is verheugd over de 
kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR;
benadrukt dat beide programma's nuttig en 
efficiënt zijn gebleken in de lidstaten, en 
onderstreept hun belang gezien de huidige 
crisis en de mate van ondervoeding bij 
kinderen in de Unie;

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen EUR voor het 
schoolmelkprogramma van 
77 miljoen EUR in de kredieten voor 2015 
naar 75 miljoen EUR in de OB voor 2016;
herhaalt het verzoek van het Parlement om 
een verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; is verheugd over de 
kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR;
benadrukt dat beide programma's nuttig en 
efficiënt zijn gebleken in de lidstaten, met 
name omdat ze jongeren gezonde 
voedingsgewoonten aanleren, en 
onderstreept hun belang gezien de huidige 
crisis en de mate van ondervoeding bij 
kinderen in de Unie;

Or. pl

Amendement 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; herhaalt 
het verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; is verheugd over de 
kleine verhoging van de 

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; herhaalt 
het verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; acht de kleine 
verhoging van de schoolfruitregeling van 6 
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schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR; 
benadrukt dat beide programma's nuttig en 
efficiënt zijn gebleken in de lidstaten, en 
onderstreept hun belang gezien de huidige 
crisis en de mate van ondervoeding bij 
kinderen in de Unie;

miljoen EUR naar 150 miljoen EUR 
duidelijk ontoereikend; benadrukt dat 
beide programma's nuttig en efficiënt zijn 
gebleken in de lidstaten, en onderstreept 
hun belang gezien de huidige crisis en de 
mate van ondervoeding bij kinderen in de 
Unie;

Or. pt

Amendement 18
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; herhaalt 
het verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; is verheugd over de 
kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR; 
benadrukt dat beide programma's nuttig en 
efficiënt zijn gebleken in de lidstaten, en 
onderstreept hun belang gezien de huidige 
crisis en de mate van ondervoeding bij 
kinderen in de Unie;

9. betreurt de bezuinigingen van 2 miljoen 
euro voor het schoolmelkprogramma van 
77 miljoen EUR in de kredieten voor 2015 
naar 75 miljoen EUR in de OB voor 2016 
als voorgesteld door de Commissie en 
gesteund door de Raad; herhaalt het 
verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; is verheugd over de 
kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR, 
zoals voorgesteld door de Commissie en 
gesteund door de Raad; benadrukt dat 
beide programma's nuttig zijn gebleken in 
de lidstaten, en onderstreept hun belang 
gezien de huidige crisis en de mate van 
ondervoeding bij kinderen in de Unie; 
verzoekt de Raad rekening te houden met 
de voorstellen van het Parlement inzake 
een vermindering van de bureaucratie 
voor de lidstaten, om de doeltreffendheid 
van beide regelingen te vergroten;

Or. en

Amendement 19
Marc Tarabella
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; herhaalt 
het verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar 
voor deze regeling; is verheugd over de 
kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR; 
benadrukt dat beide programma's nuttig en 
efficiënt zijn gebleken in de lidstaten, en 
onderstreept hun belang gezien de huidige 
crisis en de mate van ondervoeding bij 
kinderen in de Unie;

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen 
van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen 
EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 
miljoen EUR in de OB voor 2016; herhaalt 
het verzoek van het Parlement om een 
verhoging van 20 miljoen EUR per jaar,
waarmee deze regeling zou beschikken 
over een begroting van 100 miljoen EUR 
per jaar; is verheugd over de kleine 
verhoging van de schoolfruitregeling naar 
150 miljoen EUR per jaar; benadrukt dat 
beide programma's nuttig en efficiënt zijn 
gebleken in de lidstaten, waar ze jaarlijks 
bijna 30 miljoen kinderen bereiken, en 
onderstreept hun belang in het huidige 
kader van een daling van de consumptie 
van fruit, groente en melk onder kinderen 
en de toename van obesitas bij de jeugd;

Or. fr

Amendement 20
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. betreurt de door de Raad 
voorgestelde verlaging van 13,8 miljoen 
EUR van de operationele middelen voor 
producentenorganisaties in de sector fruit 
en groente, gezien het belang daarvan 
voor de voedselvoorzieningsketen en de 
huidige uitdagingen waar deze sector mee 
te maken heeft;

Or. en
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Amendement 21
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. vraagt om verplaatsing van de 
schoolmelk- en schoolfruitprogramma’s 
naar de tweede pijler van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, zodat 
de specifieke opzet ervan ter plaatse beter 
kan worden afgestemd op regionale 
kenmerken en behoeften en daarmee de 
acceptatie en gebruikersvriendelijkheid 
van de programma’s kan worden 
verhoogd;

Or. de

Amendement 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffing of van alle andere 
bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 blijven staan;

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffing of van alle andere 
bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 blijven staan; is 
van mening dat middelen afkomstig van 
de in 2015 opgelegde superheffing, met 
name in de melksector, volledig gebruikt 
moeten worden voor marktondersteuning 
en andere steunmaatregelen voor de 
melksector;

Or. fi

Amendement 23
Peter Jahr
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffing of van alle andere 
bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 blijven staan;

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffing of van alle andere 
bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 moeten blijven 
staan;

Or. de

Amendement 24
James Nicholson

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffing of van alle andere 
bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 blijven staan;

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffingboetes worden bestemd 
voor herinvestering in de zuivelsector, en 
dat alle andere bestemmingsontvangsten 
uit de landbouw in 2014/2015 in rubriek 2 
blijven staan; verwelkomt het voorstel van 
de Commissie om deze ontvangsten te 
bestemmen voor het ELGF;

Or. en

Amendement 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffing of van alle andere 

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die 
naar de EU-begroting gaan als gevolg van 
de superheffingboetes en van alle andere 
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bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 blijven staan;

bestemmingsontvangsten uit de landbouw 
in 2014/2015 in rubriek 2 blijven staan; 
verwelkomt het voorstel van de Commissie 
om deze ontvangsten te bestemmen voor 
het ELGF;

Or. en

Amendement 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat de fondsen die in de 
begroting voor 2016 zijn toegewezen aan 
de reserve voor crises in de 
landbouwsector en vervolgens niet 
uitgegeven worden, voor het volgende 
begrotingsjaar volledig in rubriek 2 
behouden blijven voor rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers, als voorzien 
in Verordening (EU) nr. 1306/2013;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat de fondsen die in de 
begroting voor 2016 zijn toegewezen aan 
de reserve voor crises in de 
landbouwsector, indien ze niet uitgegeven 
worden, voor het volgende begrotingsjaar 
volledig in rubriek 2 behouden blijven voor 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers, 
als voorzien in Verordening (EU) 
nr. 1306/2013;

Or. pl

Amendement 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat de fondsen die in de 
begroting voor 2016 zijn toegewezen aan 
de reserve voor crises in de 
landbouwsector en vervolgens niet 
uitgegeven worden, voor het volgende 
begrotingsjaar volledig in rubriek 2 
behouden blijven voor rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers, als voorzien

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
erop toe te zien dat de fondsen die in de 
begroting voor 2016 zijn toegewezen aan 
de reserve voor crises in de 
landbouwsector en vervolgens niet 
uitgegeven worden, voor het volgende 
begrotingsjaar volledig in rubriek 2 
behouden blijven voor rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers, als voorzien 
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in Verordening (EU) nr. 1306/2013; in Verordening (EU) nr. 1306/2013; 
herhaalt dat de middelen die worden 
gebruikt om de gevolgen van het 
Russische embargo op te vangen niet
afkomstig mogen zijn van de 
reservefondsen voor crises in de 
landbouwsector;

Or. pt

Amendement 28
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. betreurt het besluit van de Raad 
om de oproep van 11 lidstaten voor een 
verlenging van de NRDP-financiering 
voor de financiële periode 2007-2013 
naast zich neer te leggen; 

Or. ro

Amendement 29
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. merkt op dat de Europese 
landbouw de afgelopen jaren met 
meerdere crises te maken had; vraagt de 
Commissie daarom het systeem voor 
crisisfinanciering te herzien en een nieuw 
instrument in te voeren waarmee snel 
politiek ingrijpen in crisissituaties 
mogelijk wordt zonder dat dit ten koste 
gaat van de jaarlijkse directe betalingen;
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Or. de

Amendement 30
Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante 
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden en daar waar nodig snel en 
doeltreffend in te grijpen;

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante 
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden, met specifieke aandacht 
voor de zuivelsector, en daar waar nodig 
snel en doeltreffend in te grijpen;

Or. pt

Amendement 31
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante 
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden en daar waar nodig snel en 
doeltreffend in te grijpen;

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante 
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden en daar waar nodig snel en 
doeltreffend in te grijpen, en daarbij de 
landbouwers rechtstreeks in staat te 
stellen de prijsvolatiliteit te bestrijden;

Or. it

Amendement 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante 
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden en daar waar nodig snel en 
doeltreffend in te grijpen;

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante 
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden en daar waar nodig snel en 
doeltreffend in te grijpen; wijst erop dat dit 
moet worden gedaan in alle 
productiesectoren, met specifieke 
aandacht voor kleine en middelgrote 
landbouwbedrijven;

Or. pt

Amendement 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de significante
prijsvolatiliteit van landbouwproducten, 
die negatieve gevolgen heeft voor het 
inkomen van landbouwers, steeds in het 
oog te houden en daar waar nodig snel en 
doeltreffend in te grijpen;

12. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de prijsvolatiliteit van 
landbouwproducten, die negatieve 
gevolgen heeft voor het inkomen van 
landbouwers, steeds in het oog te houden 
en daar waar nodig snel en doeltreffend in 
te grijpen;

Or. en

Amendement 34
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

12 bis. wijst op de gevolgen van de 
afschaffing van de melkquota en is van 
mening dat voorbereidende maatregelen 
nodig zijn om marktonevenwichtigheden 
na de afschaffing van de suikerquota in 
september 2017 te voorkomen;

Or. ro

Amendement 35
Marijana Petir

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie gebruik te 
maken van de crisisreserve voor de 
landbouwsector voor het nemen van 
crisismaatregelen om de zuivelsector te 
steunen; is van mening dat deze 
maatregelen moeten bijdragen aan het 
ondersteunen van kleine en middelgrote 
melkproducenten, die het hardst zijn 
getroffen na de afschaffing van het 
quotasysteem in 2015, en dat middelen 
toegewezen moeten worden aan de 
technische verbetering van 
productieprocessen en stimulansen om 
producten met meerwaarde te 
produceren; 

Or. hr

Amendement 36
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 13
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Ontwerpadvies Amendement

13. is ingenomen met de hoeveelheid 
middelen die is toegewezen voor steun aan 
de bijenteelt, daar het Parlement deze 
activiteit altijd als prioriteit voor de 
toekomst van de landbouw en voor het 
behoud van de biodiversiteit heeft 
aangemerkt;

13. is ingenomen met de hoeveelheid 
middelen die is toegewezen voor steun aan 
de bijenteelt, daar het Parlement deze 
activiteit en het behoud van functionele 
biodiversiteit, met name ten aanzien van 
bestuivers en de diensten die zij bieden, 
altijd als prioriteiten voor de toekomst van 
de landbouw heeft aangemerkt;

Or. en

Amendement 37
Jean-Paul Denanot

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. vestigt de aandacht op de doelstellingen 
inzake de verbetering van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de Europese landbouw, en wenst dat er 
middelen worden uitgetrokken om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

14. vestigt de aandacht op de doelstellingen 
inzake de verbetering van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de Europese landbouw, en wenst dat er 
middelen worden uitgetrokken om deze 
doelstellingen te verwezenlijken; herinnert 
aan het potentieel van het landbouwbeleid 
wat betreft het scheppen van 
werkgelegenheid, technische en sociale 
innovatie en duurzame ontwikkeling, in 
het bijzonder in plattelandsgebieden waar 
dit beleid de regionale ontwikkeling 
bevordert;

Or. en

Amendement 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 14
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Ontwerpadvies Amendement

14. vestigt de aandacht op de 
doelstellingen inzake de verbetering van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de Europese landbouw, 
en wenst dat er middelen worden 
uitgetrokken om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

14. vestigt de aandacht op de doelstelling
inzake de verbetering van de duurzaamheid 
van de Europese landbouw, en wenst dat er 
middelen worden uitgetrokken om deze 
doelstelling te verwezenlijken, met 
specifieke aandacht voor middelen gericht 
op de ondersteuning van productie voor 
lokale en buurtmarkten, korte 
afzetkanalen en de coördinatie, 
consolidatie en verspreiding van lokale 
markten;

Or. pt

Amendement 39
Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. benadrukt dat een begrotingslijn 
ingevoerd moet worden om de belangrijke 
rol van vakbonden voor landbouwers in 
Europa te ondersteunen en te erkennen;

Or. pt

Amendement 40
Jan Huitema

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. is van mening dat vrijwillige 
modulatie tussen de eerste en tweede 
pijler van de landbouwbegroting kan 
leiden tot concurrentieverstorende 
effecten, door een ongelijke verdeling van 
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(in)directe subsidies door de lidstaten; 
dringt er bij de Commissie op aan verslag 
uit te brengen van de mogelijke 
bijwerkingen van deze maatregelen in het 
licht van de tussentijdse herziening van 
het GLB;

Or. en

Amendement 41
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. betreurt de invoering van 
flexibiliteit tussen de eerste en tweede 
pijler en daarmee een renationalisatie van 
het Europese landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 42
Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. dringt aan op een zo spoedig 
mogelijke volledige onderlinge 
aanpassing van de rechtstreekse 
betalingen en de betalingen voor 
plattelandsontwikkeling in de EU-28; 
merkt op dat de grote verschillen in 
rechtstreekse betalingen tussen de 
verschillende lidstaten het 
concurrentievermogen belemmeren, en 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
de EU-28 op de wereldwijde 
landbouwmarkt als één geheel te 
beschouwen;
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Or. en

Amendement 43
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. benadrukt het grote belang van de 
ontsluiting van nieuwe afzetmarkten voor 
het behoud van het 
concurrentievermogen, en de versterking 
van het vermogen van Europese 
landbouwers om marktcrises op te 
vangen, zoals het Russische embargo; 
vraagt om financiële steun voor de 
ontsluiting van markten, onder meer door 
gebruik te maken van middelen afkomstig 
van de superheffing;

Or. de

Amendement 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. benadrukt dat het van wezenlijk 
belang is dat middelen die gereserveerd 
zijn voor onderzoek in de agri-foodsector, 
met name uit de begroting voor Horizon 
2020, als zodanig volledig beschikbaar 
blijven om innovatie in de landbouwsector 
te stimuleren;

Or. en
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Amendement 45
Marijana Petir

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie de 
kredieten op de EU-begrotingen 2016 en 
2017 voor de crisisreserve voor de 
landbouwsector te verhogen met 
162 000 000 EUR per jaar, te gebruiken 
voor steunmaatregelen voor de 
suikersector en suikerbietproducenten, 
rekening houdend met het feit dat de 
productiequota in 2017 afgeschaft zullen 
worden;

Or. hr

Amendement 46
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. herinnert aan de moeilijkheden die 
zich hebben voorgedaan in de vorige 
begrotingsjaren waarin de kredieten 
verlaagd werden; is van mening dat elke 
poging tot verlaging van de kredieten voor 
landbouw zinloos en gevaarlijk is, 
aangezien daarmee de doelstellingen van 
het GLB ondermijnd zouden worden, de 
kwetsbaarheid van de sector zou 
toenemen en de inspanningen om het 
concurrentievermogen van de Europese 
landbouwsector te verbeteren, aanzienlijk 
zouden worden afgezwakt;

Or. it

Amendement 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 ter. is van mening dat specifieke 
begrotingslijnen ingevoerd moeten 
worden voor het ondersteunen van 
kleinschalige verwerkingsprocessen voor 
landbouwproducten, gericht op korte 
afzetkanalen;

Or. pt

Amendement 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 quater. is van mening dat een 
begrotingslijn moet worden ingevoerd ter 
ondersteuning van distributienetwerken 
gebaseerd op korte afzetkanalen.

Or. pt


