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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt zijn standpunt dat, gezien de 

uiteenlopende hoeveelheid taken, 

uitdagingen en doelstellingen waar het 

GLB aan moet beantwoorden, de bedragen 

die in het begrotingsjaar 2013 aan het GLB 

worden toegewezen tenminste op hetzelfde 

niveau moeten blijven tijdens de volgende 

financiële programmeringsperiode; is van 

mening dat het nieuwe GLB gericht moet 

zijn op een doeltreffender en efficiënter 

besteding van zijn begroting, onder meer 

door te zorgen voor een eerlijke verdeling 

van rechtstreekse betalingen en 

financiering voor plattelandsontwikkeling 

tussen lidstaten, regio's en landbouwers, 

teneinde de bestaande verschillen weg te 

werken; benadrukt in dit verband de 

essentiële rol van de tweede pijler van het 

GLB, die een aanzienlijke bijdrage levert 

aan investeringen en het creëren van 

werkgelegenheid in plattelandsgebieden, 

aan de toename van de effectiviteit en het 

27. herhaalt zijn standpunt dat, gezien de 

uiteenlopende hoeveelheid taken, 

uitdagingen en doelstellingen waar het 

GLB aan moet beantwoorden, de bedragen 

die in het begrotingsjaar 2013 aan het GLB 

worden toegewezen tenminste op hetzelfde 

niveau moeten blijven tijdens de volgende 

financiële programmeringsperiode; is van 

mening dat het nieuwe GLB gericht moet 

zijn op een doeltreffender en efficiënter 

besteding van zijn begroting, onder meer 

door te zorgen voor een eerlijke verdeling 

van rechtstreekse betalingen en 

financiering voor plattelandsontwikkeling 

tussen lidstaten, regio's en landbouwers; 

pleit voor convergentie van de 

rechtstreekse betalingen tussen en binnen 

de lidstaten; benadrukt in dit verband de 

essentiële rol van de tweede pijler van het 

GLB, die een aanzienlijke bijdrage levert 

aan investeringen en het creëren van 

werkgelegenheid in plattelandsgebieden, 
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concurrentievermogen van de landbouw, in 

het bijzonder in het licht van de nieuwe 

uitdagingen uit onder andere de Europa 

2020-strategie, alsmede aan milieubeheer 

en behoud van de biodiversiteit; 

aan de toename van de effectiviteit en het 

concurrentievermogen van de landbouw, in 

het bijzonder in het licht van de nieuwe 

uitdagingen uit onder andere de Europa 

2020-strategie, alsmede aan milieubeheer 

en behoud van de biodiversiteit; 

Or. en 

 

 


