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28.5.2018 A8-0178/30 

Amendement  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Europees 

burgerinitiatief (EBI) "Verbied glyfosaat 

en bescherm mens en milieu tegen giftige 

bestrijdingsmiddelen", 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Amendement  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

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 de vraag van de EU en het 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Amendement  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Bq 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Bq. overwegende dat er in het kader 

van plattelandsontwikkeling een specifieke 

maatregel moet komen, gestoeld op de acht 

beginselen van geïntegreerde 

gewasbescherming van de Europese Unie, 

om een aanzienlijke vermindering van het 

gebruik van pesticiden aan te moedigen en 

de toepassing van niet-chemische 

alternatieven te bevorderen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie). 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Amendement  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. benadrukt dat de hervorming van 

het GLB moet bijdragen aan de 

ontwikkeling van een nieuw Europees 

voedingssysteem dat in overeenstemming 

is met de veranderlijke aard van de 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 

en de Klimaatovereenkomst van Parijs; is 

derhalve van mening dat er te dien einde, 

overeenkomstig de conclusies van de 

Internationale beoordeling van 

landbouwkennis, -wetenschap en -

technologie voor ontwikkeling (IAASTD) 

en de aanbevelingen van de speciale VN-

rapporteur voor het recht op voedsel 

(A/HRC/34/48), een 

paradigmaverschuiving nodig is van een 

"groene revolutie" naar een "agro-

ecologische benadering", wat inhoudt dat 

moet worden ingezien dat de landbouw 

een multifunctioneel karakter heeft en dat 

er snel een overstap moet worden gemaakt 

van een op het intensief gebruik van 

chemische middelen gebaseerde 

monocultuur naar een op agro-

ecologische landbouwmethoden 

gebaseerde, gediversifieerde, duurzame 

landbouw, ter bevordering van lokale 

voedselsystemen en kleinschalige 

landbouw en ter ondersteuning van 
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Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Amendement  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. benadrukt dat met het oog op 

gelijke concurrentievoorwaarden een 

gemeenschappelijke EU-norm vereist is 

waardoor het recht van de burgers op een 

gezond milieu en gezonde, voedzame 

voedingsmiddelen wordt verwezenlijkt; is 

van mening dat deze norm zodanig moet 

worden geformuleerd dat zij aan de 

toepasselijke wetgeving en internationale 

verbintenissen voldoet en geen "schade" 

aan het milieu of de samenleving toelaat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Amendement  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. dringt aan op een resultaatgericht 

betalingsbeleid; stelt daarom voor de 

volgende criteria op te nemen voor 

indicatoren: 

– creatie en behoud van banen in de 

sector; 

– behoud van kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven; 

– bodemgezondheid en biodiversiteit van 

bodem, soorten en taxa; 

– creatie en bescherming van bovengrond, 

bedekking van de bodem om erosie te 

voorkomen; 

– minder verlies van nutriënten en betere 

waterkwaliteit; 

– biodiversiteit, met inbegrip van rijkdom 

aan en dichtheid van vogelsoorten, in het 

wild levende bestuivers en insecten; 

– vermindering van de afhankelijkheid 

van pesticidegebruik en de introductie van 

geïntegreerde gewasbescherming (IPM);  

______________ 

1 In overeenstemming met Richtlijn 

2009/128/EG betreffende een duurzaam 

gebruik van pesticiden en artikel 67 van 
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Verordening (EG) nr. 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Amendement  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  25 bis. verwerpt de bezuiniging van 25 % 

op de begroting voor de 

plattelandsontwikkeling, die in het recente 

voorstel inzake het MFK 2021-2027 van 2 

mei 2018 is opgenomen; onderstreept dat 

bezuinigingen op de begroting voor de 

landbouw en de plattelandsontwikkeling 

niet mogen leiden tot een afzwakking van 

de ambitie in vergelijking met het huidige 

GLB;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Amendement  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 

zijn, vooral voor de grootste bedrijven in 

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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Amendement  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 143 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

143. benadrukt dat het belangrijk is om 

te blijven werken aan een ruimere 

markttoegang voor Europese 

landbouwproducten, maar dat ook 

passende maatregelen nodig zijn voor de 

bescherming van de Europese landbouw, 

die rekening houden met sectorspecifieke 

zorgen, zoals vrijwaringsmechanismen, de 

potentiële uitsluiting van de meest 

gevoelige sectoren van de 

onderhandelingen en de toepassing van het 

beginsel van wederkerigheid van de 

productievoorwaarden, teneinde een gelijk 

speelveld te waarborgen tussen de 

landbouwers in de Europese Unie en hun 

buitenlandse concurrenten; hamert erop dat 

de Europese productie niet mag worden 

ondermijnd door inferieure en kwalitatief 

gebrekkige importproducten; 

143. benadrukt dat het belangrijk is om 

te blijven werken aan een ruimere 

markttoegang voor Europese 

landbouwproducten, maar dat ook 

passende maatregelen nodig zijn voor de 

bescherming van de Europese landbouw, 

die rekening houden met sectorspecifieke 

zorgen, zoals vrijwaringsmechanismen om 

negatieve sociale en economische 

gevolgen voor kleine en middelgrote 

boerenbedrijven in de EU en derde landen 

te voorkomen, de potentiële uitsluiting van 

de meest gevoelige sectoren van de 

onderhandelingen en de toepassing van het 

beginsel van wederkerigheid van de 

productievoorwaarden, teneinde een gelijk 

speelveld te waarborgen tussen de 

landbouwers in de Europese Unie en hun 

buitenlandse concurrenten; hamert erop dat 

de Europese productie niet mag worden 

ondermijnd door inferieure en kwalitatief 

gebrekkige importproducten; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Amendement  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 146 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  146 bis. is bovendien van mening 

dat goederen waarvan de productie in 

verband wordt gebracht met ontbossing, 

de illegale toe-eigening van land of 

hulpbronnen of 

mensenrechtenschendingen, geen toegang 

mogen krijgen tot de EU-markt; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Amendement  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 168 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

168. erkent dat het van belang is om bij 

het GLB-besluitvormingsproces 

instellingen en deskundigen te betrekken 

die verantwoordelijk zijn voor het 

gezondheids- en milieubeleid dat gevolgen 

heeft voor de biodiversiteit, de 

klimaatverandering en de lucht-, bodem- 

en waterverontreiniging; 

168. erkent dat alle relevante 

instellingen en deskundigen die 

verantwoordelijk zijn voor het 

gezondheids- en milieubeleid dat gevolgen 

heeft voor de biodiversiteit, de 

klimaatverandering en de lucht-, bodem- 

en waterverontreiniging, bij het GLB-

besluitvormingsproces, met name bij de 

strategische planning van de lidstaten 
moeten worden betrokken; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Amendement  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Verslag A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

De toekomst van voeding en landbouw 

2018/2037(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 171 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

171. herinnert eraan dat honger en 

ondervoeding in ontwikkelingslanden 

grotendeels in verband staan met een 

ontoereikende koopkracht en/of het 

onvermogen van arme plattelandsgebieden 

om zelfvoorzienend te zijn; verzoekt de EU 

dan ook dringend om ontwikkelingslanden 

actief te helpen bij het wegnemen van 

problemen die de productie van eigen 

landbouwgoederen in de weg staan (zoals 

slechte infrastructuur en gebrekkige 

logistiek); 

171. herinnert eraan dat honger en 

ondervoeding in ontwikkelingslanden 

grotendeels in verband staan met een 

ontoereikende koopkracht en/of het 

onvermogen van arme plattelandsgebieden 

om zelfvoorzienend te zijn; verzoekt de EU 

dan ook dringend om ontwikkelingslanden 

actief te helpen bij het wegnemen van 

problemen die de productie van eigen 

landbouwgoederen in de weg staan (zoals 

slechte infrastructuur en gebrekkige 

logistiek), mede door een einde te maken 

aan dumpingpraktijken die verband 

houden met een agressieve 

exportstrategie; 

Or. en 

 

 


