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28.5.2018 A8-0178/23 

Amendement  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Aa 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Aa. overwegende dat zich door de 

toenemende mondiale handel nieuwe 

kansen en uitdagingen aandienen, onder 

meer in verband met milieu, 

klimaatverandering, bescherming van 

wateren, gebrek aan landbouwgrond en 

bodemdegradatie, en dat het daardoor 

noodzakelijk wordt de internationale 

handelsregels aan te passen teneinde een 

gemeenschappelijk gelijk speelveld op 

basis van hoge normen en eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de uitwisseling van goederen 

en diensten, alsmede vernieuwde en 

doeltreffende 

handelsbeschermingsmechanismen, in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieu-, 

gezondheids-, sanitaire en fytosanitaire en 

dierenwelzijnsnormen van de EU; 

Aa.  overwegende dat zich door de 

toenemende mondiale handel nieuwe 

kansen en uitdagingen zouden kunnen 

aandienen, onder meer in verband met 

milieu, klimaatverandering, bescherming 

van wateren, gebrek aan landbouwgrond en 

bodemdegradatie, en dat het daardoor 

noodzakelijk wordt de internationale 

handelsregels aan te passen teneinde een 

gemeenschappelijk gelijk speelveld op 

basis van hoge normen en eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de uitwisseling van goederen 

en diensten, alsmede vernieuwde en 

doeltreffende 

handelsbeschermingsmechanismen, in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieu-, 

gezondheids-, sanitaire en fytosanitaire en 

dierenwelzijnsnormen van de EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Amendement  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Bc 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Bc. overwegende dat het van essentieel 

belang is om de positie van landbouwers in 

de voedselvoorzieningsketen verder te 

versterken en om op de eengemaakte markt 

eerlijke concurrentie te waarborgen aan de 

hand van eerlijke en transparante regels die 

rekening houden met de specifieke 

kenmerken van de landbouw als het gaat 

om de relatie tussen productie en andere 

schakels van de voedselvoorzieningsketen, 

zowel upstream als downstream, en om te 

voorzien in stimulansen om risico's en 

crises doeltreffend te voorkomen met 

instrumenten voor een actief aanbodbeheer, 

die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen 

afstemmen en door openbare instanties en 

op het niveau van de sector kunnen worden 

ingezet, zoals blijkt uit het verslag van de 

taskforce landbouwmarkten; overwegende 

dat aspecten die buiten de reikwijdte van 

het GLB vallen en van invloed zijn op het 

concurrentievermogen en het gelijke 

speelveld voor landbouwers eveneens naar 

behoren moeten worden afgewogen en 

geëvalueerd; 

Bc. overwegende dat het van essentieel 

belang is om de positie van landbouwers in 

de voedselvoorzieningsketen verder te 

versterken en om op de eengemaakte markt 

eerlijke concurrentie te waarborgen aan de 

hand van eerlijke en transparante regels die 

rekening houden met de specifieke 

kenmerken van de landbouw als het gaat 

om de relatie tussen productie en andere 

schakels van de voedselvoorzieningsketen, 

zowel upstream als downstream, en om te 

voorzien in stimulansen om risico's en 

crises doeltreffend te voorkomen met 

instrumenten voor een actief aanbodbeheer, 

die vraag en aanbod van de EU beter op 

elkaar kunnen afstemmen en door openbare 

instanties en op het niveau van de sector 

kunnen worden ingezet, zoals blijkt uit het 

verslag van de taskforce landbouwmarkten; 

overwegende dat aspecten die buiten de 

reikwijdte van het GLB vallen en van 

invloed zijn op het concurrentievermogen 

en het gelijke speelveld voor landbouwers, 

zoals verplichte oorsprongsetikettering, 
eveneens naar behoren moeten worden 

afgewogen en geëvalueerd; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Amendement  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de lidstaten een 

redelijke mate van flexibiliteit moeten 

genieten binnen een krachtig 

gemeenschappelijk kader van op EU-

niveau door de medewetgever 

goedgekeurde EU-regels, elementaire 

normen, interventie-instrumenten, 

controles en financiële toewijzingen, 

waarmee een gelijk speelveld voor 

landbouwers wordt gewaarborgd en met 

name een EU-benadering voor steun in het 

kader van de eerste pijler, om zo de 

naleving van de voorwaarden van eerlijke 

concurrentie te garanderen; 

7. is van mening dat de lidstaten een 

redelijke mate van flexibiliteit moeten 

genieten zonder dat daarbij afbreuk wordt 

gedaan aan een krachtig 

gemeenschappelijk kader van op EU-

niveau door de medewetgever 

goedgekeurde EU-regels, elementaire 

normen, interventie-instrumenten, 

controles en financiële toewijzingen, 

waarmee een gelijk speelveld voor 

landbouwers wordt gewaarborgd en met 

name een EU-benadering voor steun in het 

kader van de eerste pijler, om zo de 

naleving van de voorwaarden van eerlijke 

concurrentie te garanderen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Amendement  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 140 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

140. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zijn voor sommige landbouwsectoren in de 

EU, en nodig zijn om de positie van de EU 

op de mondiale landbouwmarkt te 

versterken en gunstig zijn voor de EU-

economie als geheel, maar dat ze ook een 

aantal uitdagingen met zich meebrengen, 

met name voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven en gevoelige sectoren, 

waarmee rekening moet worden gehouden, 

zoals de eerbiediging van sanitaire, 

fytosanitaire, milieu-, sociale en 

dierenwelzijnsnormen, die vragen om 

samenhang tussen het handelsbeleid en 

bepaalde doelstellingen van het GLB en 

die geen afbreuk mogen doen aan de hoge 

normen van Europa of Europese 

plattelandsgebieden in gevaar mogen 

brengen; 

140. is van mening dat 

handelsovereenkomsten weliswaar gunstig 

zouden kunnen zijn voor sommige 

landbouwsectoren in de EU, en nodig om 

de positie van de EU op de mondiale 

landbouwmarkt te versterken en gunstig 

zijn voor de EU-economie als geheel, maar 

dat ze ook een aantal uitdagingen met zich 

meebrengen, met name voor kleine en 

middelgrote landbouwbedrijven en 

gevoelige sectoren, waarmee rekening 

moet worden gehouden, zoals de 

eerbiediging van sanitaire, fytosanitaire, 

milieu-, sociale en dierenwelzijnsnormen, 

die vragen om samenhang tussen het 

handelsbeleid en bepaalde doelstellingen 

van het GLB en die geen afbreuk mogen 

doen aan de hoge normen van Europa of 

Europese plattelandsgebieden in gevaar 

mogen brengen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Amendement  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 162 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

162. is ingenomen met de geboekte 

vooruitgang bij de bevordering van de 

Europese landbouwbelangen in de recente 

bilaterale handelsbesprekingen, met name 

wat betreft markttoegang voor 

hoogwaardige Europese 

agrovoedingsproducten en de bescherming 

van geografische aanduidingen in derde 

landen; vertrouwt erop dat deze tendens 

kan worden voortgezet en nog verder kan 

worden verbeterd; 

162. wenst dat er meer vooruitgang 

wordt geboekt bij de bevordering van de 

Europese landbouwbelangen in de recente 

bilaterale handelsbesprekingen, met name 

wat betreft markttoegang voor 

hoogwaardige Europese 

agrovoedingsproducten en de bescherming 

van geografische aanduidingen in derde 

landen; dringt erop aan dat deze tendens 

wordt voortgezet en nog verder wordt 

verbeterd; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Amendement  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. is van mening dat betalingen in het 

kader van vrijwillige gekoppelde steun 

moeten worden behouden, onder de strikte 

voorwaarden dat een gelijk speelveld op de 

interne markt kan worden gewaarborgd, 

dat verstoring van de concurrentie (in het 

bijzonder met betrekking tot grondstoffen) 

wordt voorkomen, dat samenhang met de 

WTO-regels wordt gegarandeerd, en dat de 

verwezenlijking van milieu- en 

klimaatdoelen niet in gevaar wordt 

gebracht, maar dat deze betalingen alleen 

mogen worden geactiveerd na een 

beoordeling door de Commissie; is van 

mening dat vrijwillige gekoppelde steun 

een instrument is om tegemoet te komen 

aan de behoeften van kwetsbare sectoren 

en specifieke doelstellingen met betrekking 

tot het milieu, het klimaat of de kwaliteit 

en het op de markt brengen van 

landbouwproducten, om 

landbouwpraktijken te stimuleren die 

voldoen aan hoge dierenwelzijns- en 

milieunormen, om in te spelen op 

specifieke problemen, met name die welke 

voortkomen uit het structurele 

concurrentienadeel van achtergestelde en 

berggebieden, maar ook problemen die 

eerder tijdelijk van aard zijn en 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van een 

verschuiving van de oude regeling op basis 

67. is van mening dat betalingen in het 

kader van vrijwillige gekoppelde steun 

moeten worden behouden, onder de strikte 

voorwaarden dat een gelijk speelveld op de 

interne markt kan worden gewaarborgd, 

dat verstoring van de concurrentie (in het 

bijzonder met betrekking tot grondstoffen) 

wordt voorkomen, dat samenhang met de 

WTO-regels wordt gegarandeerd, en dat de 

verwezenlijking van milieu- en 

klimaatdoelen niet in gevaar wordt 

gebracht, maar dat deze betalingen alleen 

mogen worden geactiveerd nadat de 

Commissie ervan in kennis is gesteld; is 

van mening dat vrijwillige gekoppelde 

steun een instrument is om tegemoet te 

komen aan de behoeften van kwetsbare 

sectoren en specifieke doelstellingen met 

betrekking tot het milieu, het klimaat of de 

kwaliteit en het op de markt brengen van 

landbouwproducten, om 

landbouwpraktijken te stimuleren die 

voldoen aan hoge dierenwelzijns- en 

milieunormen, om in te spelen op 

specifieke problemen, met name die welke 

voortkomen uit het structurele 

concurrentienadeel van achtergestelde en 

berggebieden, maar ook problemen die 

eerder tijdelijk van aard zijn en 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van een 

verschuiving van de oude regeling op basis 
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van rechten naar een nieuw systeem; is 

verder van mening dat vrijwillige 

gekoppelde steun ook een instrument is om 

strategisch belangrijke productie, zoals 

eiwithoudende gewassen, in de toekomst te 

bevorderen of om te voorzien in 

compensatie voor de effecten van 

vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt 

voorts dat betalingen in het kader van 

vrijwillige gekoppelde steun belangrijk zijn 

om de verscheidenheid aan 

landbouwproducten, de werkgelegenheid 

in de landbouw en duurzame 

productiesystemen in de EU te behouden; 

van rechten naar een nieuw systeem; is 

verder van mening dat vrijwillige 

gekoppelde steun ook een instrument is om 

strategisch belangrijke productie, zoals 

eiwithoudende gewassen, in de toekomst te 

bevorderen; benadrukt voorts dat 

betalingen in het kader van vrijwillige 

gekoppelde steun belangrijk zijn om de 

verscheidenheid aan landbouwproducten, 

de werkgelegenheid in de landbouw en 

duurzame productiesystemen in de EU te 

behouden; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Amendement  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. is van mening dat een 

minimumbedrag van de totale beschikbare 

begroting voor de tweede pijler moet 

worden toegewezen aan agromilieu- en 

klimaatmaatregelen, waaronder biologische 

landbouw, CO2-vastlegging, 

bodemgezondheid, duurzame maatregelen 

voor bosbeheer, nutriëntenbeheerplanning 

voor de bescherming van biodiversiteit, en 

bestuiving en genetische diversiteit bij 

dieren en planten; wijst in dit verband op 

het belang van het behoud van Natura 

2000-betalingen en de waarborging dat zij 

toereikend zijn om een echte stimulans te 

vormen voor landbouwers; 

97. is van mening dat een passend deel 

van de totale beschikbare begroting voor 

de tweede pijler moet worden toegewezen 

aan agromilieu- en klimaatmaatregelen, 

waaronder biologische landbouw, CO2-

vastlegging, bodemgezondheid, duurzame 

maatregelen voor bosbeheer, 

nutriëntenbeheerplanning voor de 

bescherming van biodiversiteit, en 

bestuiving en genetische diversiteit bij 

dieren en planten; wijst in dit verband op 

het belang van het behoud van Natura 

2000-betalingen en de waarborging dat zij 

toereikend zijn om een echte stimulans te 

vormen voor landbouwers; 

Or. en 

 

 


