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15.10.2020 A8-0198/229

Amendement 229
Sandra Pereira, João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In het 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
“uitvoeringsmodel”), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen over 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers bereiken. Door 
een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften, 
waarbij de steun beter wordt toegesneden 
zodat die maximaal bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Unie.

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In het 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
“uitvoeringsmodel”), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen over 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers bereiken. Door 
een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften, 
waarbij de steun beter wordt toegesneden 
zodat die maximaal bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Unie. Desalniettemin 
is er door toenemende prijsvolatiliteit en 
dalende inkomsten voor de landbouwers, 
die nog zijn verslechterd door de steeds 
grotere marktgerichtheid van het GLB, 
behoefte ontstaan aan nieuwe openbare 
instrumenten ter regulering van het 
aanbod om te zorgen voor een eerlijke 
verdeling van de productie tussen landen 
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en landbouwers.

Or. pt
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15.10.2020 A8-0198/230

Amendement 230
Sandra Pereira, João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In verscheidene lidstaten is in de 
periode 2014-2017 de daadwerkelijk met 
wijnstokken beplante oppervlakte 
afgenomen, wat kan leiden tot een lagere 
productie. Daarom moeten de lidstaten 
kunnen kiezen of zij de in artikel 63, lid 1, 
bedoelde oppervlakte waarvoor 
vergunningen voor nieuwe aanplant 
beschikbaar komen, vaststellen op grond 
van de huidige oppervlakte of op grond 
van een percentage van de totale werkelijk 
met wijnstokken beplante oppervlakte op 
hun grondgebied op 31 juli 2015 
vermeerderd met een oppervlakte die 
overeenstemt met de aanplantrechten in 
het kader van Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 die op 1 januari 2016 in de 
betrokken lidstaat beschikbaar waren 
voor omzetting.

(8) In verscheidene lidstaten is in de 
periode 2014-2017 de daadwerkelijk met 
wijnstokken beplante oppervlakte 
afgenomen, wat kan leiden tot een lagere 
productie. Daarom moet de aanstaande 
liberalisering van aanplantrechten een 
halt worden toegeroepen en moet er in de 
plaats daarvan een 
aanbodreguleringsmodel komen waarmee 
de productie in alle lidstaten en daarbij de 
verscheidenheid en kwaliteit in de sector 
worden gewaarborgd.

Or. pt
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15.10.2020 A8-0198/231

Amendement 231
Sandra Pereira, João Ferreira
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 149 bis
Openbare instrumenten voor 
aanbodregulering
1. Er wordt een heffing op het openbare 
beheer van de productie en de markt 
ingevoerd om de markt in evenwicht te 
brengen, de prijzen te stabiliseren, de 
producenten in de lidstaten een redelijke 
levensstandaard te verzekeren, de 
productie strikt te reguleren en de prijzen 
te stabiliseren door de hoeveelheden 
koemelk of andere zuivelproducten die 
door de lidstaten worden afgezet, te 
beperken:
a) er worden buitengewone 
steunmechanismen ingesteld om 
noodsituaties in de zuivelsector aan te 
pakken;
b) er wordt een alternatief 
marktreguleringsmechanisme voor melk 
en zuivelproducten ingesteld teneinde 
tegemoet te komen aan de noodzaak het 
aanbod te reguleren, de producenten 
zekerheid en fatsoenlijke 
levensomstandigheden te bieden en elke 
lidstaat het recht te waarborgen om te 
produceren.
2. Deze mechanismen omvatten het 
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volgende:
a) de invoering van een systeem van 
billijke prijsgarantie voor de productie;
b) beheersinstrumenten ter bescherming 
van de nationale markten tegen de invoer 
van melk uit derde landen;
c) een doeltreffende regulering en 
monitoring van speculatieve activiteiten in 
voedseldistributieketens, waarbij 
beperkingen worden opgelegd aan het 
gebruik van huismerken en aan de 
hoeveelheden binnenlandse producten die 
mogen worden verkocht.”

Or. pt


