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Amendement  1 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 13 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Anne Sander, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Marijana Petir, Sofia 

Ribeiro, Vladimir Urutchev, Francis Zammit Dimech, Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de artikelen 40 en 42 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) tot vaststelling 

van een gemeenschappelijke ordening van 

de markten voor landbouwproducten en 

de mate waarin de regels betreffende de 

mededinging op de voortbrenging van en 

de handel in landbouwproducten van 

toepassing zijn, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 – gezien artikel 349 van het EU-

Verdrag, waarin de status van de 

ultraperifere gebieden is vastgesteld en de 

voorwaarden voor de toepassing van de 

Verdragen op deze gebieden zijn 

neergelegd, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Richtlijn 98/58/EG van de 

Raad van 20 juli 1998 inzake de 

bescherming van voor 

landbouwdoeleinden gehouden dieren, 

Or. nl 

 

Amendement  5 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Speciaal verslag van de 

Europese Rekenkamer (nr. 4/2014) 

getiteld "Integratie van doelstellingen van 

het EU‑ waterbeleid in het GLB: een 

gedeeltelijk succes", 

Or. en 

 

Amendement  6 

Sofia Ribeiro 
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Ontwerpresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Verordening (EU) 

nr. 228/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad van 13 maart 2013 houdende 

specifieke maatregelen op 

landbouwgebied ten behoeve van de 

ultraperifere gebieden van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 247/2006 van de Raad, 

Or. en 

 

Amendement  7 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Speciaal verslag van de 

Europese Rekenkamer nr. 4/2014 getiteld 

"Integratie van doelstellingen van het 

EU‑ waterbeleid in het GLB: een 

gedeeltelijk succes", 

Or. en 

 

Amendement  8 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Richtlijn 2009/128/EG over 

het duurzaam gebruik van pesticiden en 

het verslag van de Commissie aan het 

Europees Parlement en de Raad inzake de 

nationale actieplannen van de lidstaten en 
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de vooruitgang op het gebied van de 

uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG 

betreffende een duurzaam gebruik van 

pesticiden, 

Or. en 

 

Amendement  9 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het werkdocument van de 

diensten van de Commissie over landbouw 

en duurzaam waterbeheer, 

Or. en 

 

Amendement  10 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Richtlijn 2009/128/EG over 

het duurzaam gebruik van pesticiden en 

het verslag van de Commissie aan het 

Europees Parlement en de Raad inzake de 

nationale actieplannen van de lidstaten en 

de vooruitgang op het gebied van de 

uitvoering van die richtlijn, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 
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Ontwerpresolutie 

Visum 4 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de 

Commissie van 27 mei 2016 getiteld 

"Voordeel halen uit het milieubeleid van 

de EU door een regelmatige evaluatie van 

de tenuitvoerlegging van het 

milieubeleid", 

Or. en 

 

Amendement  12 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de 

Commissie van 14 februari 2018 getiteld 

"Een nieuw, modern meerjarig financieel 

kader voor een Europese Unie die 

efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 

2020", 

Or. en 

 

Amendement  13 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het advies van de 

Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling aan de 

Begrotingscommissie over het volgende 

MFK: voorbereiding van het standpunt 
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van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

(2017/2052(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  14 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien verslag A8-0048/2018 van 

het Europees Parlement over het volgende 

MFK: voorbereiding van het standpunt 

van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020, 

Or. en 

 

Amendement  15 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 

14 december 2016 over de instrumenten 

van het GLB ter vermindering van 

prijsschommelingen op de 

landbouwmarkten, 

Or. en 

 

Amendement  16 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 14 

december 2016 over de instrumenten van 

het GLB ter vermindering van de 

prijsschommelingen op de 

landbouwmarkten, 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 1 maart 

2018 inzake vooruitzichten en 

uitdagingen voor de bijenteeltsector in de 

EU, 

Or. hr 

 

Amendement  18 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 4 april 

2017 over vrouwen en hun rol in 

plattelandsgebieden, 

Or. es 

 

Amendement  19 

Annie Schreijer-Pierik 
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Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 15 

november 2017 over een actieplan voor de 

natuur, de mensen en de economie, 

Or. nl 

 

Amendement  20 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 27 april 

2017 over de stand van zaken in verband 

met de concentratie van landbouwgrond 

in de EU: manieren om landbouwers 

betere toegang tot land te geven, 

Or. es 

 

Amendement  21 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 28 april 

2015 over een nieuwe EU-bosstrategie ten 

bate van de bossen en de houtsector, 

Or. hr 
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Amendement  22 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 1 maart 

2018 inzake vooruitzichten en 

uitdagingen voor de bijenteeltsector in de 

EU, 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 27 

oktober 2016 over hoe het GLB de 

werkgelegenheid in landelijke gebieden 

kan verbeteren, 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 7 juni 

2016 over de bevordering van innovatie 

en economische ontwikkeling in het 

toekomstige Europese landbouwbeheer, 

Or. fr 
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Amendement  25 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 7 juli 

2015 over de vooruitzichten van de 

zuivelmarkt van de EU – Evaluatie van de 

tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket, 

Or. fr 

 

Amendement  26 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het Europese 

burgerinitiatief (EBI) "Verbied glyfosaat 

en bescherm mens en milieu tegen giftige 

bestrijdingsmiddelen", 

Or. en 

 

Amendement  27 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het EBI over glyfosaat en 

de overstap naar een milieu zonder 

bestrijdingsmiddelen, 
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Or. en 

 

Amendement  28 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de 

Commissie 20 september 2013 aan het 

Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de regio's getiteld "Een 

nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de 

bossen en de houtsector", 

Or. hr 

 

Amendement  29 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de 

Commissie van 20 september 2013 getiteld 

"Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate 

van de bossen en de houtsector", 

Or. en 

 

Amendement  30 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 – gezien de EU-bosstrategie, 

Or. en 

 

Amendement  31 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van november 

2016 van de taskforce landbouwmarkten 

getiteld "Naar betere marktresultaten: de 

positie van landbouwers in de 

toeleveringsketen versterken" en de 

conclusies daarvan, 

Or. en 

 

Amendement  32 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de verklaring van de derde 

ERP-bijeenkomst, die op 16 oktober 2017 

werd aangenomen door 

vertegenwoordigers van 

plattelandsorganisaties uit veertig landen 

(EU-lidstaten en buurlanden), 

Or. en 

 

Amendement  33 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 
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Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien verslag XXX van het 

Europees Parlement over de huidige 

situatie en de vooruitzichten van de 

schapen- en geitensector in de EU, 

Or. en 

 

Amendement  34 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien verslag XXX van het 

Europees Parlement over de huidige 

situatie en de vooruitzichten van de 

schapen- en geitensector in de EU, 

Or. en 

 

Amendement  35 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de aanbevelingen van het 

Europees Forum voor schapenvlees dat in 

2015 en 2016 is georganiseerd op verzoek 

van de Europese Commissie, 

Or. en 
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Amendement  36 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de aanbevelingen van het 

Europees Forum voor schapenvlees dat in 

2015 en 2016 is georganiseerd op verzoek 

van de Europese Commissie, 

Or. en 

 

Amendement  37 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het initiatiefverslag inzake 

een Europese strategie voor de 

bevordering van eiwithoudende gewassen 

(2017/2116(INI)), 

Or. fr 

 

Amendement  38 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het initiatiefverslag over de 

huidige situatie en de 

toekomstperspectieven van de sector 

schapen en geiten in de EU 

(2017/2117(INI)), 
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Or. fr 

 

Amendement  39 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van de 

Commissie van 15 december 2016 over de 

uitvoering van de regeling houdende 

specifieke maatregelen op 

landbouwgebied ten behoeve van de 

ultraperifere gebieden van de Unie 

(Posei), 

Or. fr 

 

Amendement  40 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van de 

Commissie van 15 december 2016 over de 

uitvoering van de regeling houdende 

specifieke maatregelen op 

landbouwgebied ten behoeve van de 

ultraperifere gebieden van de Unie, 

Or. fr 

 

Amendement  41 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de in 2016 verschenen 

speciale Eurobarometer 442 – "De 

houding van Europeanen ten aanzien van 

dierenwelzijn", 

Or. nl 

 

Amendement  42 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de metastudie "Is the CAP 

fit for purpose? An evidence-based fitness 

check assessment" (Pe'er et al., 2017, 

German Centre for Integrative 

Biodiversity Research, iDiv), 

Or. en 

 

Amendement  43 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het VN-proces dat heeft 

geleid tot de beoordeling van het 

potentieel van voedsel en duurzaamheid 

in het kader van de Internationale 

beoordeling van landbouwkennis, 

wetenschap en technologie voor 

ontwikkeling (IAASTD), 

Or. en 
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Amendement  44 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 septies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van de speciale 

VN-rapporteur voor het recht op voedsel 

(A/HRC/34/48), 

Or. en 

 

Amendement  45 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en is opgezet om de landbouwsector van 

de EU in staat te stellen te beantwoorden 

aan de wensen van de burger inzake 

voedselzekerheid en ‑ veiligheid, en de 

kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, 

maar ook inzake milieuzorg, klimaatactie 

en strenge normen op het gebied van 

dierenwelzijn; 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is, dat dit beleid geleidelijk is 

geliberaliseerd en dat de landbouwsector 

van de EU dankzij het GLB in staat zou 

moeten zijn te beantwoorden aan de 

wensen van de burger inzake 

voedselzekerheid en ‑ veiligheid, en de 

kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, 

maar ook inzake milieuzorg, klimaatactie 

en strenge normen op het gebied van 

dierenwelzijn; 

Or. fr 

 

Amendement  47 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, biodiversiteit en de 

bescherming van de natuurlijke 

hulpbronnen, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 
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Amendement  48 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is, maar dat er in het kader van het GLB 

nog heel wat werk moet worden verzet om 

ervoor te zorgen dat de landbouwsector 

van de EU in staat is tegemoet te komen 

aan de wensen van de burger inzake 

voedselzekerheid en ‑ veiligheid, en de 

kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, 

maar ook inzake milieubescherming, 

klimaatactie en strenge normen op het 

gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

en van wereldwijd strategisch belang is, 

en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 
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duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuduurzaamheid, klimaatactie 

en strenge normen op het gebied van 

dierenwelzijn en de gevolgen ervan voor 

de werkgelegenheid; 

Or. it 

 

Amendement  51 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
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het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de sectoren landbouw en 

bosbouw van de EU dankzij het GLB in 

staat zijn te beantwoorden aan de wensen 

van de burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie, 

ecosysteemdiensten en strenge normen op 

het gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 
beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is aan de hand waarvan de 

landbouwsector van de EU moet 

beantwoorden aan de gerechtvaardigde 

wensen van de burger inzake 

voedselzekerheid en ‑ veiligheid, en de 

kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, 

maar ook inzake milieuzorg, klimaatactie, 

biodiversiteit en strenge normen op het 

gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 
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Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie, 

plattelandsontwikkeling en strenge normen 

op het gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

een van de oudste en meest geïntegreerde 

beleidsterreinen van de EU is en dat de 

landbouwsector van de EU dankzij het 

GLB in staat is te beantwoorden aan de 

wensen van de burger inzake 

voedselzekerheid en ‑ veiligheid, en de 

kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, 

maar ook inzake milieuzorg, klimaatactie 

en strenge normen op het gebied van 

dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  55 
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Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin 

Kadenbach, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 

beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en 

‑ veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie, 

gezondheid en strenge normen op het 

gebied van dierenwelzijn; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid van de EU 

is en dat de landbouwsector van de EU 

dankzij het GLB in staat is te 
beantwoorden aan de wensen van de 

burger inzake voedselzekerheid en -

veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 

A. overwegende dat de Commissie in 

haar mededeling over de toekomst van 

voeding en landbouw erkent dat het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

het meest geïntegreerde beleid en de 

grootste uitgavenpost van de EU is en dat 

de landbouwsector van de EU zou 

moeten beantwoorden aan de wensen van 

de burger inzake voedselzekerheid en -

veiligheid, en de kwaliteit en 

duurzaamheid van voedsel, maar ook 

inzake milieuzorg, klimaatactie en strenge 

normen op het gebied van dierenwelzijn; 
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Or. nl 

 

Amendement  57 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de omvorming 

van het GLB richting duurzame landbouw 

en maatfinanciering onontbeerlijk is, 

aangezien in Speciaal verslag nr. 21/2017 

van de Europese Rekenkamer wordt 

verklaard dat de doelstelling van een 

milieuvriendelijker gemeenschappelijk 

landbouwbeleid, zoals dat thans ten 

uitvoer wordt gelegd, waarschijnlijk niet 

wordt gehaald, hoofdzakelijk wegens de 

lage eisen, die grotendeels aan de normale 

landbouwpraktijken beantwoorden, en dat 

de vergroening slechts op 5 % van het 

landbouwareaal van de EU tot een 

verandering van de landbouwpraktijken 

heeft geleid; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de verwachte 

stijging van het mondiale jaarlijkse 

gemiddelde van de 

oppervlaktetemperatuur in de 21e eeuw en 

de onmiddellijke gevolgen voor de 

klimaatomstandigheden een 

voedselsysteem noodzakelijk maken dat 

ecologisch duurzaam is en een veilige en 
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overvloedige productie waarborgt, maar 

tegelijkertijd voorkomt dat de Unie 

afhankelijk wordt van andere markten; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat praktijken op 

basis van agro-ecologie, waaronder 

boslandbouw, als enige uitdrukkelijk 

worden vermeld in de verordening ten 

aanzien van de klimaatmaatregelen van 

de EU op het gebied van landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

als middel voor de aanpassing aan en 

beperking van klimaatverandering, en om 

de veerkracht van de landbouw te 

vergroten; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat nu vastgesteld 

moet worden dat het GLB aan 

hervorming toe is, wil het beter tegemoet 

komen aan zowel de behoeften van zijn 

eerste doelgroep, de landbouwers, als de 

burgers in het algemeen; 

Or. fr 
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Amendement  61 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat er in de 

samenleving duidelijk stemmen opgaan 

dat handhaving van de status quo met 

betrekking tot het EU-voedselbeleid 

ongewenst is en wordt aangedrongen op 

verbetering van de effecten van het GLB 

op het milieu, de gezondheid van mens en 

dier, en de samenleving; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat het GLB samen 

met diensten van algemeen belang de 

dynamiek van de plattelands- en 

berggebieden kan verzekeren; 

Or. fr 

 

Amendement  63 

Jens Rohde, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 A bis. overwegende dat bij het wijzigen 

van het GLB moet worden uitgegaan van 

strategische doelstellingen ter versterking 

van het concurrentievermogen en ter 

waarborging van de kwaliteit en veiligheid 

van het voedsel; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat in de 17 SDG's 

nieuwe, duidelijke paden worden 

uitgestippeld voor het GLB in de periode 

na 2020; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele, 

banenscheppende, eerlijke en duurzame 

landbouw die wordt aangestuurd door 

levensvatbare familiebedrijven, die 

toegankelijk zijn voor en overgenomen 

kunnen worden door een nieuwe 

generatie, van essentieel belang blijft om 

de positieve externe effecten te sorteren en 

de collectieve goederen (voedingswaren, 

niet-voedingswaren en diensten) te 
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leveren waar de Europese burger op rekent; 

Or. fr 

 

Amendement  66 

Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de belangrijkste 

doelstelling van de Europese Unie van een 

multifunctionele landbouw en bosbeheer 

gericht op meerdere doelstellingen 

waaronder de aanpassing aan en de 

beperking van klimaatverandering 

alsmede biodiversiteit van essentieel 

belang blijft om de positieve externe 

effecten te sorteren en de collectieve 

goederen te leveren waar de Europese 

burger op rekent; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op 

rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

duurzame landbouwpraktijken van 

essentieel belang blijft om de positieve 

externe effecten te sorteren en de 

collectieve goederen te leveren waaraan de 

Europese burger bereid is zijn 

medewerking te verlenen; 
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Or. en 

 

Amendement  68 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op 

rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie om een multifunctionele en 

gediversifieerde landbouw te ontwikkelen, 

onder meer door middel van de 

activiteiten van familiebedrijven, van 

essentieel belang blijft om het ruraal 

landschap en de collectieve goederen waar 

de Europese burger op rekent, te 

beschermen; 

Or. it 

 

Amendement  69 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

kleine en familiebedrijven van essentieel 

belang blijft om de positieve externe 

effecten te sorteren en de collectieve 

goederen te leveren waar de Europese 

burger op rekent, en de negatieve externe 

effecten te beperken; 

Or. en 
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Amendement  70 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

land- en bosbouw die wordt aangestuurd 

door familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

Or. it 

 

Amendement  71 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw en bosbouw die wordt 

aangestuurd door familiebedrijven van 

essentieel belang blijft om de positieve 

externe effecten te sorteren en de 

collectieve goederen te leveren waar de 

Europese burger op rekent; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven en kleine 

landbouwbedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven en bosbouw van 

essentieel belang blijft om de positieve 

externe effecten te sorteren en de 

collectieve goederen te leveren waar de 

Europese burger op rekent; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 
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Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw van essentieel belang blijft om 

de positieve externe effecten te sorteren en 

de collectieve goederen te leveren waar de 

Europese burger op rekent; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouw die wordt aangestuurd door 

familiebedrijven van essentieel belang 

blijft om de positieve externe effecten te 

sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

B. overwegende dat de 

overkoepelende doelstelling van de 

Europese Unie van een multifunctionele 

landbouwsector van essentieel belang blijft 

om de positieve externe effecten te sorteren 

en de collectieve goederen te leveren waar 

de Europese burger op rekent; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de doelstellingen 

van het GLB de voedselveiligheid en -

soevereiniteit, alsook de veerkracht en 

duurzaamheid van de landbouwsystemen 

en landbouwgebieden moeten 

waarborgen; 

Or. en 
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Amendement  77 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat het van het 

allergrootste belang is de huidige 

concentratie van macht in de handen van 

grootwinkelbedrijven en grote bedrijven 

een halt toe te roepen en terug te dringen; 

Or. pt 

 

Amendement  78 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB 

gedurende de afgelopen periode van meer 

dan 25 jaar regelmatig hervormingen 

heeft moeten ondergaan wegens de 

openstelling van de Europese landbouw 

tot de internationale markten en door de 

opkomst van nieuwe uitdagingen zoals 

milieu en klimaat, maar dat het nu 

noodzakelijk is om een nieuwe stap te 

zetten in dit voortdurende proces van 

aanpassing, om het GLB te 

vereenvoudigen, te moderniseren en om te 

buigen en ervoor te zorgen dat het in staat 

is de inkomsten van de landbouwers veilig 

te stellen en efficiënter tegemoet te komen 

aan de verwachtingen van de hele 

samenleving, met name als het gaat om 

voedselveiligheid en voedselzekerheid, 

milieu, klimaat, volksgezondheid en 

werkgelegenheid; 
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Or. fr 

 

Amendement  79 

Martin Häusling 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering 

en vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat in het GLB tot nu 

toe verre van voldoende rekening is 

gehouden met milieu- en klimaataspecten 

en dat deze aspecten bij de verdere 

uitwerking daarvan eindelijk een centrale 

plaats moeten krijgen; 

Or. de 

 

Amendement  80 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering 

en vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat de doeltreffendheid 

daarvan beperkt was; 

Or. en 
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Amendement  81 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering 

en vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat de vorige 

hervormingen het met de ontkoppeling van 

de steun, de invoering van de integrale 

GMO en het gebruik van contracten niet 

mogelijk hebben gemaakt om de 

inkomsten van de landbouwers op een 

fatsoenlijk niveau te houden; 

Or. fr 

 

Amendement  82 

Matt Carthy 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat kleine stapsgewijze 

aanpassingen niet langer voldoende zijn 

en een ingrijpender programma voor 
modernisering en vereenvoudiging 

essentieel is om de voor landbouwers 

gewenste resultaten te boeken; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Luke Ming Flanagan 
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Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

daarnaast over te gaan tot een echte 

vereenvoudiging, die, toezeggingen ten 

spijt, tot dusverre is uitgebleven; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Richard Ashworth 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging, met waarborging van 

beleidszekerheid en financiële zekerheid 

voor de sector; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 
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Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging teneinde duurzame 

plattelandsgebieden te realiseren en 

ervoor te zorgen dat de Europese milieu- 

en klimaatdoelstellingen worden gehaald; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging teneinde het hoofd te 

bieden aan de uitdagingen op het gebied 

van voedselzekerheid, milieubescherming 

en klimaatverandering en de meerwaarde 

van de EU te vergroten; 

Or. en 
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Amendement  87 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering en 

vereenvoudiging; 

C. overwegende dat het GLB in de 

loop der jaren regelmatig een 

herprogrammering heeft ondergaan om 

tegemoet te komen aan nieuwe 

uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen 

een nieuwe stap te zetten in dit 

voortdurende proces van modernisering, 

vereenvoudiging en vergroening; 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de Europese 

voedingsmiddelenindustrie dankzij de 

opeenvolgende hervormingen van het 

GLB sinds 1992 haar 

concurrentievermogen heeft kunnen 

versterken doordat zij toegang kreeg tot 

goedkope landbouwgrondstoffen, maar 

dat nu het moment is gekomen om zich 

toe te leggen op andere doelstellingen van 

het GLB, zoals de levensstandaard van 

landbouwers, het milieu, het klimaat of de 

volksgezondheid; 

Or. fr 
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Amendement  89 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het nieuwe GLB 

eindelijk een oplossing moet bieden voor 

het dilemma tussen 

concurrentievermogen en duurzaamheid, 

dat wordt vertegenwoordigd door twee 

soorten landbouw die in de EU bestaan, 

die allebei noodzakelijk zijn en duurzaam 

kunnen functioneren en die verschillende 

behoeften hebben in die zin dat de ene 

soort in principe passende 

marktinstrumenten vereist en de andere 

doeltreffende inkomenssteun; 

Or. es 

 

Amendement  90 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Gabriel Mato, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de landbouw in 

de EU zich uit economisch, technologisch 

en ecologisch oogpunt op een keerpunt 

bevindt en dat een sterke en hernieuwde 

ambitie op EU-niveau de landbouwsector 

in de EU zichtbaarheid en zekerheid moet 

verschaffen over de uitdagingen als 

gevolg van de brexit en de agenda inzake 

multilaterale en bilaterale handel; 

Or. en 
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Amendement  91 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de biologische 

landbouw het milieu beschermt, 

bodemdegradatie tegengaat, de 

biodiversiteit bevordert, het gebruik van 

pesticiden vermijdt en daarmee voorkomt 

dat het grondwater verontreinigd raakt, 

maar dat deze positieve prestaties in het 

huidige GLB bijlange na niet beloond 

worden; 

Or. de 

 

Amendement  92 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het GLB, zijnde 

sectoraal en gemeenschappelijk beleid, de 

bijdrage die elke landbouwer levert om 

het hoofd te bieden aan uitdagingen op 

milieugebied moet aanmoedigen en 

versterken, en de overgang moet 

bevorderen naar een landbouw waarin 

economische en milieuprestatienormen 

worden gecombineerd; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de resolutie van 

het Europees Parlement van 2 februari 

2016 over de tussentijdse evaluatie van de 

biodiversiteitsstrategie van de EU erkent 

dat er in het kader van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 

de periode 2013-2020 ook voor het milieu 

schadelijke subsidies zijn toegekend en 

pleit voor de geleidelijke afschaffing 

daarvan; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat 

plattelandsgemeenschappen uit hoofde 

van de structuurfondsen en het 

Cohesiefonds andere middelen tot hun 

beschikking hebben, die niet noodzakelijk 

goed aansluiten op het GLB, hoewel dit 

zou bijdragen tot een snellere verbetering 

van hun concurrentievermogen; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het huidige GLB 

heeft geleid tot een toenemende 
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concentratie van de productie, meer 

intensieve landbouw en 

dierenmishandeling, een toename van 

regionale verschillen en afhankelijkheid 

van landbouwproducten uit het 

buitenland ten gunste van de grootste en 

rijkste economieën; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de 

omnibusverordening reeds een echte 

vereenvoudiging van het GLB inhoudt en 

een aanzienlijke verbetering vormt van de 

maatregelen ter bevordering van de 

veerkracht van de landbouwers en hun 

positie in de voedselvoorzieningsketen; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de uitdagingen 

waarvoor we ons geplaatst zien steeds 

nijpender worden, zoals de gestage daling 

van het aantal kleine landbouwbedrijven 

en de grondconcentratie, alsmede 

klimaatverandering en de verslechterende 

biodiversiteit en water- en luchtkwaliteit, 

en de toenemende bodemerosie1 bis; 



 

AM\1148602NL.docx 45/164 PE619.267v01-00 

 NL 

 _________________ 

 1 bis "State of the Environment Report", 

Europees Milieuagentschap, 2015. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat vele hiervan de 

vruchtbaarheid en productiviteit van onze 

landbouwsystemen op de lange termijn 

ondermijnen; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 C quater. overwegende dat het nu 

noodzakelijk is om op basis van vorige 

hervormingen een nieuwe stap te zetten in 

dit voortdurende proces van hervorming; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 
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Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat de mededeling 

van de Commissie over de lopende 

hervorming van het GLB weliswaar "De 
toekomst van voeding en landbouw" 

getiteld is, maar dat de Commissie geen 

enkele garantie biedt voor het behoud van 

de eerste pijler en zijn begroting, dat deze 

punten absoluut moeten worden genoemd 

in het ontwerp en eveneens moet worden 

gezorgd voor een echte vereenvoudiging – 

niet alleen op EU-niveau, maar ook op het 

niveau van de lidstaten en de regio's – en 

voor echte flexibiliteit voor landbouwers, 

zonder de lidstaten nieuwe beperkingen op 

te leggen en zo een nieuwe laag toe te 

voegen aan de complexe structuur; 

Or. fr 

 

Amendement  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een 

nieuwe laag toe te voegen aan de 

complexe structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem dat centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw 

weliswaar niet erg nauwkeurig is, maar 

niettemin, hoe onvolledig ook, een basis 

kan vormen om op voort te bouwen en het 

GLB op het pad te zetten van een echte 

beleidshervorming, dat voorts het systeem 

niet alleen moet zorgen voor een echte 

vereenvoudiging voor de Unie, de lidstaten 

en de regio's maar ook meer flexibiliteit en 

vrijheid moet bieden aan de landbouwers 

opdat deze zich kunnen aanpassen aan de 

toekomstige veranderingen en de weg 

kunnen inslaan naar een duurzaam 

ontwikkelingsmodel; 
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Or. fr 

 

Amendement  102 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem, dat centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw, vele 

onzekerheden inhoudt ten aanzien van de 

uitvoering ervan en mogelijk moet worden 

toegejuicht, op voorwaarde dat het systeem 

niet leidt tot hernationalisering van het 

GLB, geen schade toebrengt aan de goede 

werking van de interne markt en een echte 

vereenvoudiging – niet alleen op EU-

niveau, maar ook op het niveau van de 

lidstaten en de regio's – en echte 

flexibiliteit waarborgt voor landbouwers, 

zonder de lidstaten nieuwe beperkingen op 

te leggen en zo een nieuwe laag toe te 

voegen aan de complexe structuur; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

aandachtig moet worden beoordeeld om er 

zich van te vergewissen dat het systeem 
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– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

een echte vereenvoudiging – niet alleen op 

EU-niveau, maar ook op het niveau van de 

lidstaten en de regio's – en echte 

flexibiliteit en duidelijkheid bij de 

toepassing waarborgt voor landbouwers, 

zonder de lidstaten nieuwe beperkingen op 

te leggen en zo een nieuwe laag toe te 

voegen aan de complexe structuur en 

zonder te leiden tot hernationalisering van 

het GLB en het communautair karakter 

ervan aan te tasten; 

Or. it 

 

Amendement  104 

Elsi Katainen, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel 

Telička, Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor de 

begunstigden, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur, met waarborging van de 

werking van de interne markt en een 

gelijk speelveld; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een 

nieuwe laag toe te voegen aan de 

complexe structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor de 

begunstigden, zonder afbreuk te doen aan 

de ambitieuze beleidsdoelstellingen; 

overwegende dat in het kader van het 

nieuwe uitvoeringssysteem tevens 

duidelijke en ambitieuze doelstellingen en 

door de lidstaten in te voeren 

handhavingsmechanismen moeten 

worden vastgesteld; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

voor de begunstigden – niet alleen op EU-

niveau, maar ook op het niveau van de 

lidstaten en de regio's – en voor 

landbouwers en boseigenaren waarborgt, 

zonder de lidstaten nieuwe beperkingen 

met betrekking tot de tenuitvoerlegging 

ervan op te leggen en zo een nieuwe laag 

toe te voegen aan de complexe structuur en 
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de flexibiliteit voor landbouwers te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Mairead McGuinness 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur, wat tot vertragingen bij de 

uitvoering van nationale strategieën zou 

leiden; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

gunstig kan uitpakken, op voorwaarde dat 

het systeem in de landbouwpraktijk een 
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– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

echte vereenvoudiging – niet alleen op EU-

niveau, maar ook op het niveau van de 

lidstaten en de regio's – en echte 

flexibiliteit waarborgt voor landbouwers, 

zonder de lidstaten nieuwe beperkingen op 

te leggen of het gemeenschappelijk 

karakter van het GLB aan te tasten en zo 

een nieuwe laag toe te voegen aan de 

complexe structuur; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten, de regio's en de 

lokale gemeenschappen – en echte 

flexibiliteit waarborgt voor landbouwers, 

zonder afbreuk te doen aan de hoge 

milieu-ambities en zonder de lidstaten 

nieuwe beperkingen op te leggen en zo een 

nieuwe laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 
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Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, en ervoor zorgt dat de 

doelstellingen van het nieuwe GLB 

worden verwezenlijkt, zonder de lidstaten 

nieuwe beperkingen op te leggen en zo een 

nieuwe laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– op EU-niveau en op het niveau van de 

lidstaten en de regio's – alsook echte 

vereenvoudiging, flexibiliteit en 

rechtszekerheid waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen met betrekking 

tot de tenuitvoerlegging ervan en zo een 

nieuwe laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

Or. en 
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Amendement  112 

James Nicholson 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten, de regio's en de 

landbouwbedrijven – en echte flexibiliteit 

waarborgt voor landbouwers, zonder de 

lidstaten nieuwe beperkingen op te leggen 

en zo een nieuwe laag toe te voegen aan de 

complexe structuur; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit waarborgt voor 

landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe 

beperkingen op te leggen en zo een nieuwe 

laag toe te voegen aan de complexe 

structuur; 

D. overwegende dat het nieuw 

uitvoeringssysteem centraal staat in de 

mededeling van de Commissie over de 

toekomst van voeding en landbouw en 

moet worden toegejuicht, op voorwaarde 

dat het systeem een echte vereenvoudiging 

– niet alleen op EU-niveau, maar ook op 

het niveau van de lidstaten en de regio's – 

en echte flexibiliteit bij de toepassing 

waarborgt voor landbouwers, zonder de 

lidstaten nieuwe beperkingen op te leggen 

en zo een nieuwe laag toe te voegen aan de 

complexe structuur; 

Or. en 
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Amendement  114 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de financiering 

van het GLB in de toekomst moet zijn 

gekoppeld aan een duidelijke 

maatschappelijke meerwaarde in de vorm 

van bijvoorbeeld duurzame landbouw, 

milieuprestaties, klimaatverandering en 

dierenwelzijn, zodat dit onderdeel van de 

EU-begroting tegenover de Europese 

belastingbetaler kan worden verantwoord; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat een nieuw 

uitvoeringssysteem een rechtstreekse band 

tussen de EU en de Europese 

landbouwers moet waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat een nieuw 

uitvoeringssysteem een rechtstreekse band 

tussen de EU en de Europese 

landbouwers moet waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB de 

meeste landbouwers het onontbeerlijke 

inkomen waarborgt, maar het in zijn 

huidige vorm het niet mogelijk maakt om 

voor landbouwproducten verkoopsprijzen 

te waarborgen die boven de 

productiekosten van de landbouwers 

liggen, dat ondanks de concentratie en 

intensivering van de productie en de 

toenemende productiviteit de inkomens in 

de landbouw nog steeds lager liggen dan in 

de rest van de economie en dat in tijden 

van crisis talloze landbouwers met verlies 

produceren; 

Or. fr 

 

Amendement  118 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van prijsvolatiliteit en onstabiele 
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van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie, specialisatie en intensivering 

van de productie en ondanks de 

toenemende productiviteit nog steeds lager 

liggen dan in de rest van de economie, met 

name omdat de rest van de voedselketen 

de hand legt op verreweg het grootste deel 

van de gecreëerde toegevoegde waarde, 

maar meer algemeen ook omdat, zoals uit 

deze situatie naar voren lijkt te komen, het 

productiemodel niet meer geschikt is, 

slechte economische resultaten oplevert, 

ook op het gebied van de 

werkgelegenheid, en onvoldoende 

bijdraagt aan het behoud van de 

natuurlijke bronnen en de strijd tegen de 

klimaatverandering; 

Or. fr 

 

Amendement  119 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 
nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens nog steeds lager 

liggen dan in de rest van de economie; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 
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Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van de prijzen-af-landbouwbedrijf en van 

landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

Or. es 

 

Amendement  121 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Elsi Katainen, Jens Rohde, Hilde Vautmans, Ulrike 

Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

concurrentievermogen van de sector te 

versterken en de aanpak van het probleem 

van de stagnering en volatiliteit van 

landbouwinkomens mogelijk te maken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Luke Ming Flanagan 

 



 

PE619.267v01-00 58/164 AM\1148602NL.docx 

NL 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in andere 

sectoren van de economie, waardoor de 

levensvatbaarheid van de 

plattelandsgebieden wordt aangetast; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager zijn dan in de rest van de 

economie en in de belangrijkste 

concurrerende landen van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 



 

AM\1148602NL.docx 59/164 PE619.267v01-00 

 NL 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van de inkomens van de producenten aan 

te pakken, aangezien deze inkomens 

ondanks de concentratie en intensivering 

van de productie en de toenemende 

productiviteit gemiddeld nog steeds lager 

liggen dan in de rest van de economie; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager liggen dan in de rest van 

de economie; 

E. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet spelen om het 

probleem van de stagnering en volatiliteit 

van landbouwinkomens aan te pakken, 

aangezien deze inkomens ondanks de 

concentratie en intensivering van de 

productie en de toenemende productiviteit 

nog steeds lager zijn dan in de rest van de 

economie en in de belangrijkste 

concurrerende landen van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 E bis. overwegende dat het GLB een 

belangrijke rol moet vervullen om ervoor 

te zorgen dat alle landbouwers, met 

inbegrip van kleine landbouwers die tot 

dusverre door het GLB zijn verwaarloosd, 

een eerlijke bezoldiging ontvangen door te 

streven naar een duurzaam economisch 

model dat de regionale en lokale 

economie stimuleert; overwegende dat 

hiertoe korte leveringsketens moeten 

worden ontwikkeld, de functies van het 

agro-ecosysteem moeten worden versterkt 

en de milieugrenzen in acht moeten 

worden genomen, opdat de duurzaamheid 

en de productiviteit op lange termijn 

gewaarborgd zijn; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat rechtstreekse 

betalingen de eerste belangrijke vorm van 

stabiliteit en een inkomensvangnet voor 

landbouwers zijn, aangezien zij in 

bepaalde gebieden een concreet 

bestanddeel of zelfs wel 100 % van het 

jaarlijkse landbouwinkomen uitmaken en 

landbouwers in staat moeten blijven 

stellen op gelijke voet te concurreren met 

derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Manolis Kefalogiannis 
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Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat rechtstreekse 

betalingen de eerste belangrijke vorm van 

stabiliteit en een inkomensvangnet voor 

landbouwers zijn, aangezien zij in 

bepaalde gebieden een concreet 

bestanddeel of zelfs wel 100 % van het 

jaarlijkse landbouwinkomen uitmaken en 

landbouwers in staat moeten blijven 

stellen op gelijke voet te concurreren met 

derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de concentratie 

en intensivering en de toenemende 

productiviteit daarnaast ook andere 

negatieve gevolgen hebben, zoals een 

daling van het aantal landbouwers, 

mensen die wegtrekken uit de dorpen en 

gevolgen voor het milieu en de kwaliteit 

van de productie; 

Or. es 

 

Amendement  130 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 E bis. overwegende dat het huidige GLB 

heeft bijgedragen aan de sensationele 

stijging van het aantal grote 

landbouwbedrijven, die heeft geleid tot 

een toename van het gebruik van 

pesticiden en kunstmest, waardoor land, 

water en lucht verder verontreinigd zijn 

geraakt; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat nieuwe 

waardeketens op het platteland op het 

gebied van de bio-economie een gunstig 

groei- en werkgelegenheidspotentieel 

bieden voor plattelandsgebieden; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E. overwegende dat rechtstreeks 

betalingen meer gericht moeten zijn op 

landbouwers, aangezien zij bijdragen aan 

de stabiliteit en de toekomst van onze 

plattelandsgebieden en zij economische 

risico's lopen op de markt; 

Or. en 
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Amendement  133 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E. overwegende dat rechtstreeks 

betalingen meer gericht moeten zijn op 

landbouwers, aangezien zij bijdragen aan 

de stabiliteit en de toekomst van onze 

plattelandsgebieden en zij economische 

risico's lopen op de markt; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat de volatiliteit van 

de internationale markten afhankelijk is 

van variabelen, veelal speculatief, die 

onverenigbaar zijn met de productie van 

gezonde voeding, het behoud van de 

kleine en middelgrote landbouwbedrijven 

en voldoende inkomen; 

Or. es 

 

Amendement  135 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 



 

PE619.267v01-00 64/164 AM\1148602NL.docx 

NL 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 
mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 
gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die het 

gevolg is zowel van een grotere 

openstelling tot de internationale markten 

en een ontmanteling van de instrumenten 

van de GMO-verordening, als van 
gezondheidscrises en herhaaldelijk 

voorkomende, met klimaatverandering 

verband houdende, extreme 

weersomstandigheden; 

Or. fr 

 

Amendement  136 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, import uit 

derde landen, gezondheidscrises en steeds 

vaker voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU, en dat als 

gevolg hiervan de prijzen van de meeste 

landbouwproducten zijn gekelderd en 

laag blijven, waardoor landbouwers van 

hun legitieme inkomen worden beroofd; 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 
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Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, mondiale speculatie met 

landbouwgrondstoffen, als gevolg van 

overproductie onder druk staande prijzen, 
extern beleid, de toegenomen 

exportgerichtheid van de EU-productie, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU, nu de 

klimaatverandering doorzet; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, problemen 

op het gebied van handel, politiek en 

diplomatie, gezondheidscrises, 

klimaatverandering en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  139 
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Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises, door sommige 

Europese sectoren zelf veroorzaakte 

overproductie en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende, met klimaatverandering 

verband houdende, extreme 

weersomstandigheden, en dat deze extreme 

instabiliteit het noodzakelijk maakt 

anticyclische maatregelen te treffen; 

Or. fr 
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Amendement  141 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

samenhangt met prijsschommelingen op 

mondiale markten en onzekerheid als 

gevolg van macro-economische 

ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

F. overwegende dat landbouwers de 

afgelopen jaren zijn geconfronteerd met 

een steeds grotere prijsvolatiliteit die 

verband houdt met de mondialisering van 

de landbouw en samenhangt met 

prijsschommelingen op de wereldmarkten 

en onzekerheid als gevolg van macro-

economische ontwikkelingen, extern 

beleid, gezondheidscrises en steeds vaker 

voorkomende extreme 

weersomstandigheden in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat landbouwers 

failliet gaan of de productie moeten 

staken, hoofdzakelijk omdat ze geen 

redelijk inkomen ontvangen voor hun 

werk; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 
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Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat specifieke 

instrumenten voor mediterrane sectoren 

deel moeten blijven uitmaken van de 

eerste pijler; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat specifieke 

instrumenten voor mediterrane sectoren 

deel moeten blijven uitmaken van de 

eerste pijler; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Angélique Delahaye, Vladimir Urutchev, 

Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Alberto Cirio 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat het van het 

allergrootste belang is flexibele en snel 

reagerende instrumenten te verschaffen 

die gevoelige en strategische sectoren in 

staat stellen structurele veranderingen, 

zoals de mogelijke gevolgen van de brexit 

of van goedgekeurde bilaterale 
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handelsovereenkomsten met de 

voornaamste partners van de EU, het 

hoofd te bieden; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. benadrukt dat het GLB deze 

onzekerheden moet aanpakken door 

specifieke instrumenten op te tuigen, zoals 

onderlinge fondsen, waarnemingscentra 

voor de markt en betere contracten; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Bronis Ropė 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat er nog steeds 

aanzienlijke verschillen bestaan tussen de 

GLB-steun die landbouwers ontvangen in 

lidstaten die voor 2004 tot de EU zijn 

toegetreden en de steun die wordt 

ontvangen door landbouwers in lidstaten 

die na 2004 zijn toegetreden, terwijl de 

verplichtingen voor de landbouwers 

vergelijkbaar zijn; 

Or. en 

 

Amendement  148 
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Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat de 

voedselproducerende sector in de EU, zij 

het onrechtstreeks, het voornaamste 

slachtoffer was van de door de Russische 

Federatie opgelegde strafmaatregelen, die 

niet alleen rechtstreekse, maar ook 

bijkomende gevolgen hadden voor de 

voedselproductie en de voedselvoorziening 

op de interne markt; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat de landbouw, die 

rechtstreeks afhankelijk is van 

weersomstandigheden als neerslag en 

temperatuur, bijzonder gevoelig is voor 

klimaatverandering; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 F ter. overwegende dat minder 

begunstigde gebieden zoals afgelegen, 

ultraperifere en berggebieden in een 

bijzonder ongunstige positie verkeren als 

gevolg van sociaaleconomische 

ontwikkelingen, vergrijzing en 

ontvolking; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. overwegende dat de internationale 

markt, die een klein percentage van de 

Europese landbouwproductie uitmaakt, 

bepalender wordt voor de toekomst van de 

landbouwers in Europa dan de steun van 

het GLB; 

Or. es 

 

Amendement  152 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. overwegende dat sectorale 

strategieën voor groenten en fruit, wijn en 

de bijenteelt verplicht moeten blijven voor 

de producerende landen en dat de 

specifieke kenmerken van de 

desbetreffende instrumenten en 

voorschriften gehandhaafd moeten 
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worden; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. overwegende dat sectorale 

strategieën voor groenten en fruit, wijn en 

de bijenteelt verplicht moeten blijven voor 

de producerende landen en dat de 

specifieke kenmerken van de 

desbetreffende instrumenten en 

voorschriften gehandhaafd moeten 

worden; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. overwegende dat de aanhoudende 

sterke achteruitgang van het aantal 

landbouwers (gemiddeld circa honderd 

per dag) een zeer ongunstige weerslag 

heeft op de sociaaleconomische structuur 

van plattelandsgemeenschappen en -

gebieden; 

Or. en 

 

Amendement  155 
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Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F quater. overwegende dat 

ontwikkelingsstrategieën voor deze 

gebieden op nationaal, macroregionaal en 

Europees niveau de voorwaarden kunnen 

scheppen waarin deze gebieden zich 

sneller kunnen ontwikkelen; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F quater. overwegende dat dit erop 

wijst dat het beleid heeft gefaald en dat dit 

onaanvaardbaar is; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Hilde Vautmans, Pavel Telička, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor landbouwers in alle 

regio's en lidstaten door ervoor te zorgen 

dat landbouwactiviteiten mogelijk zijn in 

alle delen van de Unie, ook in gebieden 
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voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

met natuurlijke beperkingen, en te zorgen 

voor betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten, te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, de consumptie 

van levensmiddelen van zekere herkomst 

en hoogwaardige en gezonde voeding te 

bevorderen en de toegang tot deze 

producten te verbeteren, maar dat het 

tevens belangrijk is de verbintenissen op 

het gebied van sociale en ecologische 

duurzaamheid, klimaatactie en de 

gezondheid en het welzijn van dieren en 

planten na te komen; 

Or. it 

 

Amendement  159 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor de in artikel 39 van het 

Verdrag van Rome bedoelde 

werkkrachten in de landbouw, in alle 

regio's en lidstaten en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is voor landbouwers in alle 

lidstaten een gelijk speelveld en een 

redelijke levensstandaard te waarborgen in 

alle regio's en lidstaten en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Bronis Ropė, Ivari Padar, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Tunne Kelam, Indrek Tarand, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Kaja Kallas, Yana 

Toom, Bogusław Liberadzki, Petras Auštrevičius 
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Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is voor landbouwers in alle 

lidstaten een gelijk speelveld en een 

redelijke levensstandaard te waarborgen in 

alle regio's en lidstaten en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en 

met het oog op territoriale billijkheid te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde en 

duurzame voeding, maar dat het tevens 

belangrijk is de verbintenissen op het 

gebied van milieuzorg, klimaatactie en de 

gezondheid en het welzijn van dieren en 

planten na te komen; 

Or. fr 
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Amendement  163 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie, de gezondheid en 

het welzijn van dieren en een evenwichtige 

ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
na te komen; 

Or. fr 

 

Amendement  164 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor prijzen die redelijk zijn voor 

landbouwers en betaalbaar voor 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie, de gezondheid en 

het welzijn van dieren, en gezonde 

ecosystemen na te komen; 

Or. en 
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Amendement  165 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor alle landbouwers in alle 

EU-regio's en lidstaten en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige, duurzame en 

gezonde voeding, maar dat het tevens 

belangrijk is de verbintenissen op het 

gebied van milieuzorg, klimaatactie en de 

gezondheid en het welzijn van dieren en 

planten na te komen; 

Or. en 
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Amendement  167 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor landbouwers in alle 

regio's en lidstaten en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en 

te zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor alle landbouwers in de 

Europese Unie en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 
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komen; 

Or. it 

 

Amendement  169 

Laurenţiu Rebega 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en 

te zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen voor alle landbouwers in de 

Europese Unie en te zorgen voor 

betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot 

hoogwaardige en gezonde voeding, maar 

dat het tevens belangrijk is de 

verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

Or. ro 

 

Amendement  170 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie, de gezondheid 

van de bodem en de gezondheid en het 
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komen; welzijn van dieren en planten na te komen; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige en gezonde 

voeding, maar dat het tevens belangrijk is 

de verbintenissen op het gebied van 

milieuzorg, klimaatactie en de gezondheid 

en het welzijn van dieren en planten na te 

komen; 

G. overwegende dat het van cruciaal 

belang is een redelijke levensstandaard te 

waarborgen in alle regio's en lidstaten en te 

zorgen voor betaalbare prijzen voor 

burgers en consumenten, alsook voor 

toegang tot hoogwaardige, duurzame en 

gezonde voeding, maar dat het tevens 

belangrijk is de verbintenissen op het 

gebied van milieuzorg, klimaatactie en het 

welzijn van dieren na te komen; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Jean Arthuis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat het GLB 

economische en ecologische 

doelstellingen nastreeft die onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn en dat deze 

dualiteit in het kader van de hervorming 

van de eerste pijler en de vergroening 

behouden en zelfs versterkt moet worden 

om de overgang naar een duurzaam en 

goed presterend Europees landbouwmodel 

te bevorderen; 
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Or. fr 

 

Amendement  173 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat zogenaamd 

betaalbare prijzen voor 

landbouwproducten voor de consument 

vaak verband houden met het feit dat 

geëxternaliseerde kosten, zoals de kosten 

van grondwaterverontreiniging, daarin 

niet zijn opgenomen en door de 

maatschappij moeten worden gedragen; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat het aantal 

landbouwers in Europa afneemt en geen 

enkele GLB-hervorming van de laatste 

jaren een ommekeer in deze 

betreurenswaardige tendens heeft kunnen 

bewerkstelligen; 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 G ter. overwegende dat de economische 

crisis een enorme weerslag heeft op de 

plattelandsgebieden en met name op het 

inkomen van de landbouwers, die vaak 

met verlies moeten produceren; 

Or. fr 

 

Amendement  176 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van 

rechten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels twintig jaar oud 

zijn, generatievernieuwing in de weg 

staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo 

worden benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd; 

Or. pt 

 

Amendement  177 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, dat 

beter in staat is om landbouwers te 
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rechten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels twintig jaar oud 

zijn, generatievernieuwing in de weg staan 

en ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo 

worden benadeeld; 

belonen die meer innoveren en betere 

producten, meerwaarde en meer 

werkgelegenheid bieden, en tegelijkertijd 
generatievernieuwing bevorderen en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers en 

nieuwkomers toegang krijgen tot 

landbouwgrond; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van 

rechten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels twintig jaar oud 

zijn, generatievernieuwing in de weg 

staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo 

worden benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eenvoudig systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd dat de 

belemmeringen voor het ter hand nemen 

van landbouwteelt vermindert, 

bijvoorbeeld door middel van historische 

betalingen, en de toegang tot 

landbouwgrond door jonge landbouwers 

ondersteunt; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

H. overwegende dat er een eerlijk 

systeem van betalingen moet worden 

ingevoerd, waarbij bijzondere aandacht 
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aangezien het huidige systeem van 

rechten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels twintig jaar oud 

zijn, generatievernieuwing in de weg staan 

en ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo 

worden benadeeld; 

moet worden besteed aan 
generatievernieuwing in het kader van 

aanspraken op steun en moet worden 

voorzien in stimulansen voor jonge 

landbouwers om grond te kopen; 

Or. it 

 

Amendement  180 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien de steun die producenten op 

basis van dezelfde criteria ontvangen 

zowel tussen de lidstaten onderling als 

binnen de lidstaten erg verschilt, en het 

huidige systeem van rechten gebaseerd is 

op historische referenties die inmiddels 

twintig jaar oud zijn, generatievernieuwing 

in de weg staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 
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Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijk systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het systeem van rechten in veel 

lidstaten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels bijna twintig jaar 

oud zijn, generatievernieuwing in de weg 

staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem voor de 

verdeling van betalingen moet worden 

ingevoerd, dat erop gericht is degenen te 

belonen die de kwaliteit en de 

werkgelegenheid verbeteren, aangezien 

het huidige systeem van rechten gebaseerd 

is op historische referenties die inmiddels 

twintig jaar oud zijn, generatievernieuwing 

in de weg staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. it 

 

Amendement  183 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Urmas 
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Paet, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijk systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het systeem van rechten in veel 

lidstaten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels bijna twintig jaar 

oud zijn, generatievernieuwing in de weg 

staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een geleidelijk 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

rekening houdend met de 

langetermijninvesteringen en het 

economisch model van de betrokken 

landbouwers, aangezien het huidige 

systeem van rechten gebaseerd is op 

historische referenties die inmiddels 

twintig jaar oud zijn, generatievernieuwing 

in de weg staan en ervoor zorgen dat jonge 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. en 
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Amendement  185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat het huidige 

systeem van betalingen eerlijker en beter 

wettelijk onderbouwd moet worden, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. fr 

 

Amendement  186 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers en, in 

het bijzonder, jonge vrouwelijke 

landbouwers moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 
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Or. es 

 

Amendement  187 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels bijna twintig jaar oud zijn en op 

zich geen getrouw beeld gaven van het 

productieniveau destijds, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijk systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gedeeltelijk gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels twintig jaar oud 

zijn, generatievernieuwing in de weg staan 

en ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 
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benadeeld; benadeeld; 

Or. nl 

 

Amendement  189 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eenvoudiger systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 

H. overwegende dat er een 

geactualiseerd en eerlijker systeem van 

betalingen moet worden ingevoerd, 

aangezien het huidige systeem van rechten 

gebaseerd is op historische referenties die 

inmiddels twintig jaar oud zijn, 

generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers 

moeilijk toegang krijgen tot 

landbouwgrond, aangezien nieuwkomers 
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niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld; 

niet over rechten beschikken en zo worden 

benadeeld, zeer zeker wanneer zij geen 

agrarische achtergrond hebben; 

Or. fr 

 

Amendement  191 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat het gemiddelde 

landbouwinkomen lager is dan het 

gemiddelde inkomen voor andere sectoren 

en activiteiten in de EU; 

Or. hr 

 

Amendement  192 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat door de verdere 

versterking van de milieutaken van het 

GLB het huidige model voor de verdeling 

van de rechtstreekse betalingen onder de 

lidstaten zijn betekenis verliest en 

verouderd raakt, en dat het 

landbouwareaal de beste maatstaf is voor 

de omvang van de eisen en uitdagingen 

waarvoor landbouwers zich gesteld zien in 

verband met een gemoderniseerd GLB; 

Or. pl 

 

Amendement  193 
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat deze nefaste 

ontwikkelingen de vrucht zijn van 

inadequate GLB-hervormingen en in 

geen geval mogen worden aangegrepen 

als voorwendsel om het mes te zetten in de 

rechtstreekse betalingen maar veeleer een 

stimulans moeten zijn om de steun 

opnieuw te koppelen; 

Or. fr 

 

Amendement  194 

Beata Gosiewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat door de verdere 

versterking van de milieutaken van het 

GLB het huidige model voor de verdeling 

van de rechtstreekse betalingen onder de 

lidstaten zijn betekenis verliest en 

verouderd raakt, en dat het 

landbouwareaal de beste maatstaf is voor 

de omvang van de eisen en uitdagingen 

waarvoor landbouwers zich gesteld zien in 

verband met een gemoderniseerd GLB; 

Or. pl 

 

Amendement  195 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat de schaarste aan 

arbeidskrachten in de landbouw een 

beperkende factor voor de ontwikkeling 

van de landbouwsector is; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat er niet één 

benadering is die in alle gevallen werkt; 

overwegende dat er een geactualiseerd en 

eerlijker systeem van betalingen moet 

worden ingevoerd; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat er oneerlijke 

verschillen zijn in de hoogte van de GLB-

betalingen tussen West-Europa enerzijds 

en Midden- en Oost-Europa anderzijds; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel 
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Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat de huidige 

magere pensioenen generatievernieuwing 

nog moeilijker maakt; 

Or. es 

 

Amendement  199 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat in de Europese 

wetgeving de begrippen "jonge 

landbouwers" en "landbouwers die met 

hun landbouwactiviteit beginnen" worden 

erkend; 

Or. hr 

 

Amendement  200 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H quater. overwegende dat er tot nu 

toe geen thematische subprogramma's 

met betrekking tot vrouwen in 

plattelandsgebieden zijn opgezet en dat de 

participatie van vrouwen in het gebruik 

van de instrumenten die in het kader van 

plattelandsontwikkelingsprogramma's 

beschikbaar waren tot 2014 
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betreurenswaardig laag was; 

Or. hr 

 

Amendement  201 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H quinquies. overwegende dat het 

huidige GLB de instrumenten ontbeert die 

noodzakelijk zijn om een fatsoenlijk 

inkomen te garanderen dat ertoe bijdraagt 

dat oudere landbouwers waardig kunnen 

leven; 

Or. hr 

 

Amendement  202 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H sexies. overwegende dat het 

ontbreekt aan toereikende instrumenten 

om aan te moedigen dat bedrijven van de 

oudere generatie landbouwers worden 

overgedragen op de jongere generatie; 

Or. hr 

 

Amendement  203 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H septies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 H septies. overwegende dat van de 

6,1 miljoen deelnemers aan 

opleidingsmaatregelen, slechts 28 % 

vrouw was; 

Or. hr 

 

Amendement  204 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H octies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H octies. overwegende dat slechts 

19 % van de begunstigden van fysieke 

investeringen in landbouwbedrijven ten 

behoeve van modernisering en 33 % van 

de begunstigden van 

diversificatiemaatregelen vrouw was; 

Or. hr 

 

Amendement  205 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H nonies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 H nonies. overwegende dat van de 

banen die zijn geschapen als gevolg van 

maatregelen uit hoofde van as 3 

(diversificatie van de economie in 

plattelandsgebieden) slechts 38 % naar 

vrouwen is gegaan; 

Or. hr 
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Amendement  206 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader 

van de WTO en in overeenstemming met 

de bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat het groeiend 

aantal vrijhandelsovereenkomsten dat 

onder druk van de EU, tegen de wil van 

de landbouwers en de volkeren tot stand 

komt, de Europese landbouwers in de 

lidstaten oneerlijke concurrentie oplegt, 

en dat snel korte metten moet worden 

gemaakt met deze situatie, daar de meeste 

van de in het kader van 

vrijhandelsovereenkomsten ingevoerde 

producten niet in overeenstemming zijn 

met de bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

Or. fr 

 

Amendement  207 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat het door de 

toenemende mondiale handel, tegen de 

achtergrond van nieuwe mondiale milieu- 

en klimaatuitdagingen, noodzakelijk is 

geworden de internationale handelsregels 

aan te passen teneinde eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen in de uitwisseling van goederen en 

diensten, in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische, milieu- en 

gezondheidsnormen van de EU, en dat 

deze normen wereldwijd en met name in 

het kader van de WTO moeten worden 

bevorderd; 
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Or. fr 

 

Amendement  208 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat nieuwe uit de 

mondiale markt voortvloeiende 
uitdagingen de kop opsteken en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt een 

landbouwbeleid te voeren dat eerlijke en 

duurzame voorwaarden garandeert aan de 

ondernemingen die hieraan willen 

deelnemen, in het kader van de WTO en 

met eerbiediging van de bestaande sociale, 

economische en milieunormen van de EU, 

die moeten worden bevorderd en die onder 

de aandacht moeten worden gebracht met 

het oog op wederkerigheid met derde 

landen; 

Or. it 

 

Amendement  209 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen, zoals klimaatverandering, 

bescherming van de wateren, gebrek aan 

landbouwgrond en bodemdegradatie, 

ertoe nopen de toenemende mondiale 

handel op een duurzame en eerlijke leest 

te schoeien en de totstandbrenging van 

eerlijke en duurzame voorwaarden voor de 

wereldwijde uitwisseling van goederen en 

diensten, in het kader van de WTO en in 
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worden bevorderd; overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieunormen van 

de EU, verder te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Jørn Dohrmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat er nieuwe kansen 

en uitdagingen voor de Europese 

landbouw ontstaan zoals toenemende 

mondiale handel, waardoor de behoefte 

aan eerlijke en duurzame voorwaarden 

voor de wereldwijde uitwisseling van 

goederen en diensten toeneemt, in het 

kader van de WTO en in overeenstemming 

met de bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

I. overwegende dat de koers van het 

landbouwbeleid, zoals toenemende 

mondiale handel, een nadelige uitwerking 

heeft gehad op de landbouwinkomens en 
eerlijke en duurzame voorwaarden voor de 

wereldwijde uitwisseling van goederen en 

diensten, in het kader van de WTO en in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieunormen van 
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milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

de EU, die moeten worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 
toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat de toenemende 

mondiale handel gebaat is bij eerlijke en 

duurzame voorwaarden voor de 

wereldwijde uitwisseling van goederen en 

diensten in het kader van de 

WTO; overwegende dat bij de invoer in en 

de uitvoer uit de EU voorwaarden moeten 

worden gesteld ten aanzien van de 

naleving van de sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi 

Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

I. overwegende dat er nieuwe 

uitdagingen en kansen ontstaan, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 
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bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

bestaande sociale, economische en milieu-, 

sanitaire en fytosanitaire, alsook 

dierenwelzijnsnormen van de EU, die 

moeten worden bevorderd om voor een 

echt gelijk speelveld in de EU en 

daarbuiten te zorgen; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Bronis Ropė 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

strengste sociale, economische en 

milieunormen waarin de EU-wetgeving 

voorziet, of met strengere normen, indien 

voorhanden, en overwegende dat naleving 

van strenge normen op mondiaal niveau 
moet worden bevorderd; 

Or. lt 

Amendement  215 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 
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toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt een 

gemeenschappelijk gelijk speelveld op 

basis van eerlijke en duurzame 

voorwaarden tot stand te brengen voor de 

wereldwijde uitwisseling van goederen en 

diensten alsmede vernieuwde en 

doeltreffende 

handelsbeschermingsmechanismen, in het 

kader van de WTO en in overeenstemming 

met de bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals de 

toenemende mondiale handel en de 

toegenomen rechtenvrĳe invoer in de EU 

vanuit derde landen, en dat het daardoor 

noodzakelijk wordt eerlijke en duurzame 

voorwaarden tot stand te brengen voor de 

wereldwijde uitwisseling van goederen en 

diensten, in het kader van de WTO en in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieunormen van 

de EU, die moeten worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 
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Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, hetgeen niet 

mogelijk is in het kader van de WTO en in 

overeenstemming met de bestaande 

sociale, economische en milieunormen van 

de EU, die moeten worden bevorderd; 

Or. es 

 

Amendement  218 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd; 

I. overwegende dat nieuwe 

uitdagingen de kop opsteken, zoals 

toenemende mondiale handel, en dat het 

daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en 

duurzame voorwaarden tot stand te 

brengen voor de wereldwijde uitwisseling 

van goederen en diensten, in het kader van 

de WTO en in overeenstemming met de 

bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten 

worden bevorderd, terwijl Europese 

consumenten worden beschermd door de 

Europese normen te waarborgen in 

handelsovereenkomsten voor ingevoerde 

goederen en beperkte vrijwillige 

gekoppelde steun als verenigbaar met de 

"groene doos" van de WTO te steunen; 

Or. en 
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Amendement  219 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat de Europese 

Unie, gelet op de patstelling in de Doha-

onderhandelingsronde, er goed aan zou 

doen te onderzoeken wat de werkelijke 

oorzaken van deze mislukking van het 

multilateralisme zijn en na te gaan of het 

concept van ontkoppeling van de 

rechtstreekse steun, dat de Europese Unie 

als enige in de wereld naleeft, nog altijd 

een juiste keuze is; 

Or. fr 

 

Amendement  220 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat de Europese 

landbouw een bijzondere rol moet 

vervullen bij het in stand houden van de 

structuur van plattelandsgemeenschappen 

en het waarborgen van de 

voedselzekerheid in Europa, en dat de 

gevoelige Europese landbouwsectoren 

daarom in toekomstige 

handelsovereenkomsten onder geen 

enkele voorwaarde als wisselgeld mogen 

worden gebruikt voor andere sectoren; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 



 

AM\1148602NL.docx 105/164 PE619.267v01-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat 

vrijhandelsovereenkomsten de 

soevereiniteit van landen, en de 

voedselsoevereiniteit in het bijzonder, 

aantasten en lokale landbouwers 

uitsluiten van hun eigen markten en 

daarmee bijdragen aan ongelijkheid en 

armoede; 

Or. pt 

Amendement  222 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Francis Zammit Dimech, Nuno Melo, Angélique Delahaye, 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat bij de toepassing 

van het GLB-raamwerk in de 

ultraperifere gebieden de draagwijdte van 

artikel 349 VWEU grondig moet worden 

onderzocht en volledig benut; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat bij de toepassing 

van het GLB-raamwerk in de 

ultraperifere gebieden de draagwijdte van 

artikel 349 VWEU grondig moet worden 
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onderzocht en volledig benut; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I ter. overwegende dat de door de 

Commissie opgerichte taskforce voor het 

Afrikaanse platteland de Europese Unie 

de gelegenheid biedt om zich te buigen 

over de werkelijke oorzaken van migratie 

en over de oplossingen ter bevordering 

van de landbouwontwikkeling en de 

voedselautonomie van de landen die niet 

in staat zijn hun hele bevolking te voeden, 

wat een deel van de bevolking ertoe aanzet 

te vertrekken in de hoop elders een betere 

toekomst te vinden; 

Or. fr 

 

Amendement  225 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat ca. 80 % van de 

benodigde eiwitten in de EU uit derde 

landen worden ingevoerd en er tot 

dusverre veel te weinig is gedaan om een 

eiwitstrategie in het GLB te verwerken; 

Or. de 
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Amendement  226 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat onderzoek en 

ontwikkeling noodzakelijk zijn om een 

nieuw op agro-ecologie gebaseerd 

Europees landbouwmodel vast te stellen; 

Or. es 

 

Amendement  227 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot product-, proces- en sociale innovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat onderzoek gericht moet zijn op de 

overgang naar duurzame 

landbouwsystemen, en dat er meer moet 

gebeuren om de resultaten van onderzoek 

om te zetten in landbouwpraktijken, 

gefaciliteerd door onafhankelijke, 

transparante en met voldoende 

overheidsmiddelen gefinancierde 
landbouwvoorlichtingsdiensten in alle 

lidstaten en regio's; 

Or. en 
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Amendement  228 

Richard Ashworth 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren, ten eerste om 

de resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, en met name om 

haalbare alternatieven te bedenken voor 

bepaalde methoden, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU, en ten tweede om de twijfelachtige 

publieke reputatie te verbeteren die 

nieuwe technologieën en methoden op dit 

moment genieten; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

duurzame landbouw- en 

bosbouwpraktijken, en om een aanpak 

met meerdere actoren te bevorderen 

waarbij de landbouwers centraal staan, 

gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 
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EU en door kennisuitwisseling en 

opleidingsdiensten; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie die 

wordt gefaciliteerd door 

voorlichtingsdiensten in de hele EU 
weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken waarbij de 

landbouwer centraal staat, onder meer 

door kennisuitwisseling en 

opleidingsdiensten op het niveau van de 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach, Michela Giuffrida 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, en om een aanpak 
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landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 
met meerdere actoren te bevorderen 

waarbij de landbouwers centraal staan, 

gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU en door kennisuitwisseling en 

opleidingsdiensten; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om een aanpak 

met meerdere actoren te bevorderen en de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten en advies- 

en opleidingsdiensten in de hele EU; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 
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landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU, zodat deze praktijken bijdragen aan 

de groei en worden aanvaard door de 

lidstaten; 

Or. el 

Amendement  234 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană, Michel 

Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

onderzoekscapaciteit en de infrastructuur 

te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot hulpbronnen besparende product- en 

procesinnovatie weliswaar moet worden 

toegejuicht, maar dat er meer moet 

gebeuren om de resultaten van onderzoek 

om te zetten in landbouw- en 

bosbouwpraktijken, en met name op het 

gebied van de boslandbouw, gefaciliteerd 
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door voorlichtingsdiensten in de hele EU; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Bas Belder 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

toereikende steun, stimulansen en 
landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

openbare en particuliere 
landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

Or. en 
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Amendement  238 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot hulpbronnen besparende product- en 

procesinnovatie weliswaar moet worden 

toegejuicht, maar dat er meer moet 

gebeuren om de resultaten van onderzoek 

om te zetten in landbouwpraktijken, 

gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  239 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

voedsel- en landbouwpraktijken, 

gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  240 
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Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

landbouwpraktijken, gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

J. overwegende dat de aandacht voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 

tot zowel product- als procesinnovatie 

weliswaar moet worden toegejuicht, maar 

dat er meer moet gebeuren om de 

resultaten van onderzoek om te zetten in 

voedsel- en landbouwpraktijken, 

gefaciliteerd door 

landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele 

EU; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat in het kader van 

het bedrijfsadviseringssysteem en het EIP 

bijzondere aandacht moet worden 

geschonken aan maatregelen om 

alternatieven voor pesticiden, en met 

name de benutting van de acht beginselen 

van geïntegreerde gewasbescherming ter 

vermindering van de afhankelijkheid van 

het gebruik van pesticiden, te bevorderen 

en te streven naar een toekomst zonder 

pesticiden; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Richard Ashworth 
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Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat er, hoewel 

digitalisering, ICT en satelliet- en 

teledetectietechnologie de efficiëntie in de 

landbouw zullen stimuleren en de kosten 

en de klimaateffecten zullen verminderen, 

meer moet worden gedaan om 

diversificatie van landbouwbedrijven aan 

te moedigen en de huidige 

investeringskloof in de landbouw te 

overbruggen, gezien de betrekkelijk 

geringe benutting van nieuwe 

landbouwtechnologieën die ongelijkmatig 

over de EU zijn verspreid; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat de agro-

industriële sector en de bio-economie 

prioriteit moeten krijgen in het negende 

kaderprogramma voor onderzoek en 

daarbij de klemtoon moet worden gelegd 

op voedsel- en gezondheidsveiligheid, 

landbouwwetenschappen en duurzame 

landbouw, en de ontwikkeling van de 

infrastructuur en de noodzakelijke 

onderzoekscapaciteit moet worden 

bevorderd; 

Or. fr 

 

Amendement  244 
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Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, 

Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat 

milieudoelstellingen in toenemende mate 

in het GLB worden opgenomen door 

ervoor te zorgen dat de desbetreffende 

voorschriften verenigbaar zijn met de 

milieueisen van de wetgeving van de Unie 

en dat landbouwers daaraan voldoen, en 

door duurzame landbouwpraktijken te 

bevorderen ter bescherming van het 

milieu en de biodiversiteit; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de 

VN de intensieve veehouderij 

verantwoordelijk acht voor bijna een 

vijfde van de uitstoot van broeikasgassen, 

en dat een drastische krimp van de 

veestapel daarom noodzakelijk is om 

klimaatverandering op adequate wijze 

terug te kunnen dringen; 

Or. nl 

 

Amendement  246 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 
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Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat rechtstreekse 

investeringssteun beter moet worden 

afgestemd op de eisen van economische 

en milieuprestaties en daarbij rekening 

moet worden gehouden met de behoeften 

van de landbouwbedrijven zelf; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat rechtstreekse 

investeringssteun beter moet worden 

afgestemd op de eisen van economische 

en milieuprestaties en daarbij rekening 

moet worden gehouden met de behoeften 

van de landbouwbedrijven zelf; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Franc Bogovič 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat er initiatieven 

bestaan als het EU-actieplan voor slimme 

dorpen; 
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Or. sl 

 

Amendement  249 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J ter. overwegende dat de Europese Unie 

een reeks programma's heeft ontwikkeld 

op het gebied van ruimtevaart (Egnos en 

Galileo) en aardobservatie (Copernicus) 

waarvan de mogelijkheden voor een 

gemakkelijkere controle op de uitvoering 

van het GLB en de overgang van de 

Europese landbouw naar een 

precisielandbouw en een tweeledig, 

ecologisch en economisch 

prestatievermogen van de 

landbouwbedrijven, maximaal moeten 

worden benut; 

Or. fr 

 

Amendement  250 

Richard Ashworth 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J ter. overwegende dat het 

biotechnologisch onderzoek nu 

overwegend buiten de EU plaatsvindt, 

waarbij de nadruk doorgaans ligt op 

agrarisch-economische vraagstukken die 

voor de EU-sector niet van belang zijn, 

wat kan leiden tot verlies aan 

investeringen en focus; 

Or. en 
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Amendement  251 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J ter. overwegende dat onderzoek 

waaraan zowel onderzoekers als 

landbouwers deelnemen met een inbreng 

van onderop en de kennisuitwisseling 

tussen vakgenoten als gevolg van 

Europese innovatiepartnerschappen zijn 

toegenomen en daarom verder moeten 

worden gestimuleerd; 

Or. en 

 

Amendement  252 

Franc Bogovič 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J ter. overwegende dat steun voor 

innovatie en nieuwe technologieën in de 

landbouw een belangrijk bijdrage levert 

aan de versterking van de duurzame 

landbouw en het behoud van vestigingen 

op het platteland; 

Or. sl 

 

Amendement  253 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 J quater. overwegende dat de 

ervaring leert dat de productiekosten 

waarschijnlijk kunnen worden 

verminderd door te profiteren van 

natuurlijke processen om de opbrengsten 

en de veerkracht te verhogen, en deze 

processen aan te moedigen; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector een grotere rol moet spelen 

bij het verwezenlijken van de milieu- en 

klimaatdoelstellingen van de EU als 

vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als COP21 en UN SDG, 

door met name resultaten te boeken die de 

biodiversiteit ten goede komen en 

maatregelen te treffen tegen 

klimaatverandering en de verontreiniging 

van lucht, bodem en water; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

K. overwegende dat verbeterd beheer 

in vergelijking met de 
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om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

standaardpraktijken in de landbouw-, de 

hout- en de voedingssector moet worden 

gestimuleerd om een bijdrage te blijven 

leveren aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg, dierenwelzijn en klimaatactie 

van de EU als vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als COP21 en UN DSG; 

overwegende dat tegelijkertijd het beginsel 

dat de vervuiler betaalt moet worden 

toegepast; 

Or. en 

 

Amendement  256 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat het tegenstrijdig 

is te verlangen dat de landbouw- en 

voedingssector een bijdrage blijven leveren 

aan de doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN, en tegelijkertijd te streven naar 

handelsovereenkomsten met landen die 

zich niet aan dezelfde normen houden; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector een bijdrage moet blijven 
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om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

leveren aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg en klimaatactie van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  258 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden toegespitst op 

een model van kleinschalige landbouw dat 

bijdraagt aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg en klimaatactie van de EU als 

vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's van de VN; 

Or. es 

 

Amendement  259 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden beloond voor 

milieuzorg en maatregelen ten behoeve 

van de doelstellingen inzake klimaatactie 

van de EU als vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's van de VN; 
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Or. en 

 

Amendement  260 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector mede door het wegnemen 

van belemmeringen en wettelijke en 

administratieve lasten moet worden 

gestimuleerd om een bijdrage te blijven 

leveren aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg en klimaatactie van de EU als 

vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's van de VN; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de landbouw-, 

voedings- en bosbouwsector moet worden 

gestimuleerd om een bijdrage te blijven 

leveren aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg en klimaatactie van de EU als 

vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's van de VN; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 
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Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de concurrerende 

landbouw- en voedingssector moet worden 

gestimuleerd om een bijdrage te blijven 

leveren aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg en klimaatactie van de EU als 

vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's van de VN; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

K. overwegende dat de concurrerende 

landbouw- en voedingssector moet worden 

gestimuleerd om een bijdrage te blijven 

leveren aan de doelstellingen inzake 

milieuzorg en klimaatactie van de EU als 

vastgesteld in internationale 

overeenkomsten als de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's van de VN; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 

K. overwegende dat de landbouw- en 

voedingssector moet worden gestimuleerd 
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om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie van de EU als vastgesteld in 

internationale overeenkomsten als de 

Overeenkomst van Parijs en de SDG's van 

de VN; 

om een bijdrage te blijven leveren aan de 

doelstellingen inzake milieuzorg en 

klimaatactie; 

Or. fr 

 

Amendement  265 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat de landbouwers 

betaald moeten worden voor de diensten 

die zij leveren op het gebied van 

milieubescherming en strijd tegen 

klimaatverandering; 

Or. fr 

 

Amendement  266 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat de boslandbouw 

moet worden gestimuleerd, aangezien 

deze een aanzienlijke bijdrage kan leveren 

aan de vereiste maatregelen ter beperking 

van milieu- en klimaatverandering; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 
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Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat door gesloten 

productiekringlopen, waarmee productie-, 

verwerkings- en verpakkingsprocessen 

worden bedoeld die in dezelfde regio 

plaatsvinden, de meerwaarde voor de 

regio behouden blijft, waardoor meer 

werkgelegenheid wordt geschapen in de 

regio in kwestie en landelijke gebieden 

nieuw leven kan worden ingeblazen; 

Or. en 

 

Amendement  268 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Marijana Petir, Daniel Buda, Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón 

Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Alberto 

Cirio, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat het GLB zich 

daadwerkelijk moet beijveren om milieu- 

en klimaatdoelstellingen te verzoenen met 

de economische levensvatbaarheid van de 

landbouwsector, aangezien alleen 

economisch gezonde landbouwbedrijven 

de milieu- en klimaatdoelstellingen van de 

EU kunnen verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat de bescherming 

van de natuurlijke hulpbronnen van het 

allergrootste belang is voor de veerkracht 

van de landbouwsector, de 

bestaanszekerheid van de landbouwers en 

de Europese voedselproductiecapaciteit op 

lange termijn;  

Or. en 

 

Amendement  270 

Jens Rohde, Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde 

Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat de Europese Unie 

bij het toekomstige GLB moet streven 

naar een aanzienlijke beperking van het 

gebruik van antibiotica in de landbouw- 

en voedingssector ter versterking van de 

duurzame landbouw; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Stefan Eck 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat er een enorme 

kloof is tussen de publieke roep om 

verbetering van het welzijn van 

landbouwhuisdieren en de huidige 
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wetgeving en initiatieven; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K ter. overwegende dat boslandbouw kan 

worden omschreven als het bewust 

aanleggen van een bovenlaag met 

houtvegetatie en een onderlaag met 

grasland of een landbouwgewas; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 K quater. overwegende dat 

houtachtige planten gelijkmatig of 

ongelijkmatig over percelen kunnen zijn 

verdeeld of aan de rand ervan kunnen 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 K quinquies. overwegende dat het, 

aangezien houtachtige planten bosbouw- 

of landbouwproducten dan wel andere 

ecosysteemdiensten kunnen leveren, 

voorts van oordeel is dat de boslandbouw 

de veerkracht van landbouwbedrijven en 

landschappen kan vergroten, en daarmee 

de doelstellingen van het GLB versterkt; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat 

wegens de geringe vergroeningsvereisten 

die de reeds bestaande praktijken vaak 

kenmerken, de vergroeningsbetalingen die 

in het kader van de hervorming van 2013 

zijn ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  276 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 
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vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn (hoewel zij gebaseerd zijn 

op reeds bestaande voorschriften inzake 

gewasrotatie en het behoud van blijvend 

grasland en landschapselementen) en niet 

bijdragen aan een aanzienlijke verbetering 

van de prestaties van het GLB op het 

gebied van milieu en klimaat; 

Or. en 

 

Amendement  277 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en volgens het advies van de 

Rekenkamer niet voldoende bijdragen aan 

een verbetering van de prestaties van het 

GLB op het gebied van milieu en klimaat 

als gevolg van de opzet ervan; 

Or. en 

 

Amendement  278 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese L. overwegende dat de Europese 
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Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vereisten voor het verkrijgen van toegang 

tot de vergroeningsbetalingen die in het 

kader van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

Or. it 

 

Amendement  279 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

wijze waarop de vergroeningsbetalingen in 

het kader van de hervorming van 2013 zijn 

opgezet bijkomende complexiteit en 

bureaucratie heeft gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen is en niet bijdraagt aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

Or. fr 

 

Amendement  280 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri 

Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 
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vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat, iets waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het uitwerken van 

de nieuwe groene architectuur voor het 

GLB; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat; 

L. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader 

van de hervorming van 2013 zijn 

ingevoerd bijkomende complexiteit en 

bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te 

begrijpen zijn en niet bijdragen aan een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties 

van het GLB op het gebied van milieu en 

klimaat, maar is echter van mening dat 

pijler I een sterke nadruk op het milieu 

moet blijven leggen; 

Or. en 

 

Amendement  282 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom 

Vandenkendelaere, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de Europese 

Rekenkamer ernstige tekortkomingen 

heeft vastgesteld in verband met de 

uitvoering van pijler II, met name ten 

aanzien van het lange 

goedkeuringsproces en de complexe en 

bureaucratische aard van de 

programma's voor 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de conclusies van 

de Europese Rekenkamer overhaast zijn, 

daar de gevolgen van de in feite pas in 

2015-2016 ingevoerde vergroening voor 

de bescherming van het milieu en klimaat 

nog moeilijk in te schatten zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  284 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de 

wetenschappelijk onderbouwde 

metabeoordeling van wetenschappelijke 

studies in het kader van de 

geschiktheidscontrole heeft vastgesteld dat 
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de vergroeningsmaatregelen de 

milieuprestaties niet noemenswaardig 

hebben verbeterd, voornamelijk omdat 

reeds werd voldaan aan de eisen in 

kwestie; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten 

in verband met dynamische 
plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in 

het kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden veronderstellen dat 

beter gebruik wordt gemaakt van het hele 

eigen potentieel van de 

plattelandsgebieden door geïntegreerde 

strategieën en multisectorale 

benaderingen ten uitvoer te leggen ter 

versterking van de bottum-upbenadering 

en synergieën tussen de diverse actoren 

tot stand te brengen, en het tevens 

noodzakelijk maken dat geïnvesteerd 

wordt in de levensvatbaarheid van de 

plattelandsgebieden, de natuurlijke 

hulpbronnen worden behouden en 

efficiënter worden beheerd, klimaatactie 

wordt aangemoedigd, kennis en innovatie 

worden gestimuleerd, het bestuur van 

plattelandsgebieden wordt verbeterd en 

het plattelandsbeleid en de uitvoering 

ervan worden vereenvoudigd; 

Or. fr 

 

Amendement  286 

Maria Gabriela Zoană, Daniel Buda 

 

Ontwerpresolutie 



 

AM\1148602NL.docx 135/164 PE619.267v01-00 

 NL 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, in verband 

met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000, alsook in verband 

met het belang van inspanningen om de 

ontvolking van plattelandsgebieden af te 

wenden, en de rol van vrouwen en 

jongeren daarbij; 

Or. ro 

 

Amendement  287 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw, de bosbouw 

en daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000, en de rol van 

jongeren en vrouwen bij de 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 
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Amendement  288 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw, de bosbouw 

en daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000, en de rol van 

jongeren en vrouwen bij de 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw, de bosbouw 

en daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 
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probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000, en de rol van 

jongeren en vrouwen bij de 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000, alsmede de rol van 

jongeren en vrouwen bij de 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 
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verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000 en de gunstige 

gevolgen voor de werkgelegenheid in 

plattelandsgebieden; 

Or. it 

 

Amendement  292 

Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

en synergieën van de Cork 2.0-verklaring 

inzake een betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, slimme 

multifunctionaliteit, biodiversiteit in de 

landbouw en daarbuiten, zeldzame 

dierenrassen en instandhouding van 

gewassen, alsook in verband met 

biologische landbouw, probleemgebieden 

en verplichtingen in het kader van 

Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen, 

boslandbouw en instandhouding van 

gewassen, alsook in verband met 

biologische landbouw, probleemgebieden 

en verplichtingen in het kader van 

Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw, de bosbouw 

en daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 
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Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, zeldzame dierenrassen en 

instandhouding van gewassen, alsook in 

verband met biologische landbouw, 

probleemgebieden en verplichtingen in het 

kader van Natura 2000; 

M. overwegende dat de doelstellingen 

van de Cork 2.0-verklaring inzake een 

betere levenskwaliteit in 

plattelandsgebieden bepalingen bevatten in 

verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, 

biodiversiteit in de landbouw en 

daarbuiten, de bosbouw, zeldzame 

dierenrassen en instandhouding van 

gewassen, alsook in verband met 

biologische landbouw, probleemgebieden 

en verplichtingen in het kader van 

Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat er nog steeds 

verschillen in ontwikkeling zijn tussen de 

lidstaten en de regio's, en dat de GLB-

steun voor plattelandsontwikkeling 

kansen biedt om het 

concurrentievermogen te vergroten, 

duurzame economieën te bevorderen, 

ontvolking, werkloosheid en armoede te 

bestrijden, en sociale inclusie te 

bevorderen; 

Or. pl 

 

Amendement  297 

Beata Gosiewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat er nog steeds 

verschillen in ontwikkeling zijn tussen de 

lidstaten en de regio's, en dat de GLB-

steun voor plattelandsontwikkeling 

kansen biedt om het 

concurrentievermogen te vergroten, 

duurzame economieën te bevorderen, 

ontvolking, werkloosheid en armoede te 

bestrijden, en sociale inclusie te 

bevorderen; 

Or. pl 

 

Amendement  298 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat in het GLB 

rekening moet worden gehouden met 

minder begunstigde gebieden, 

bijvoorbeeld waar de concurrentie tussen 

stedelijke ontwikkeling en landbouw groot 

is, omdat de landbouwers in dergelijke 

gebieden kampen met aanvullende 

beperkingen op de toegang tot land; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis 

Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 M bis. overwegende dat minder 

begunstigde gebieden, zoals ultraperifere 

en berggebieden, in het kader van het 

GLB een vergoeding moeten blijven 

ontvangen voor de bijkomende kosten in 

verband met hun specifieke problemen 

teneinde de landbouwactiviteiten in 

dergelijke gebieden in stand te houden; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat zorgen voor 

gelijke kansen voor vrouwen en mannen 

een bepalende factor is voor het 

afremmen van de leegloop van het 

platteland en voor een beter leven in 

plattelandsgebieden; 

Or. es 

Amendement  301 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Marijana Petir, Francis Zammit Dimech, 

Giovanni La Via 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat het GLB de 

nodige aandacht moet besteden aan de 

grote voordelen voor het milieu van 

bepaalde sectoren, zoals de schapen- en 

geitenteelt of de teelt van eiwithoudende 

gewassen; 

Or. en 



 

AM\1148602NL.docx 143/164 PE619.267v01-00 

 NL 

 

Amendement  302 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat het GLB de 

nodige aandacht moet besteden aan de 

grote voordelen voor het milieu van 

bepaalde sectoren, zoals de schapen- en 

geitenteelt of de teelt van eiwithoudende 

gewassen; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat de EU-

bosstrategie benadrukte dat het GLB een 

belangrijke rol speelt bij het versterken 

van de bijdrage van de bosbouw aan het 

verwezenlijken van haar doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat de bijenteelt van 

wezenlijk belang is voor de EU en een 

belangrijke bijdrage levert aan de 
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samenleving, uit zowel economisch als 

milieuoogpunt; 

Or. hr 

 

Amendement  305 

Franc Bogovič  

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat 

plattelandsgebieden bewoond moeten 

blijven, zowel door jongeren op 

beroepsactieve leeftijd als door ouderen; 

Or. sl 

Amendement  306 

Mairead McGuinness 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat de rol van 

vrouwen en jongeren op het platteland 

moet worden erkend; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Giovanni La Via 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M ter. overwegende dat in het kader van 
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de algemene EU-bosstrategie bijzondere 

aandacht moet worden geschonken aan 

de mediterrane bossen, die meer te lijden 

hebben van klimaatverandering en 

branden, waardoor het 

productiepotentieel van de landbouw en 

de biodiversiteit in gevaar worden 

gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Manolis Kefalogiannis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M ter. overwegende dat in het kader van 

de algemene EU-bosstrategie bijzondere 

aandacht moet worden geschonken aan 

de mediterrane bossen, die meer te lijden 

hebben van klimaatverandering en 

branden, waardoor het 

productiepotentieel van de landbouw en 

de biodiversiteit in gevaar worden 

gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M ter. overwegende dat de circulaire 

economie en de bio-economie zullen 

bijdragen aan nieuwe bedrijfsmodellen 

die landbouwers en bosbouwers ten goede 

komen en plattelandsgebieden stimuleren; 
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Or. en 

 

Amendement  310 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen aan de hand 

van 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 dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten die door openbare instanties 

en op het niveau van de sector moeten 

worden ingezet; 

Or. fr 

 

Amendement  311 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet, zoals 
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van de sector moeten worden ingezet; blijkt uit het verslag van de taskforce 

landbouwmarkten; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen te ontwikkelen 

om crises doeltreffend te voorkomen met 

instrumenten voor een actief 

aanbodbeheer, die vraag en aanbod in de 

EU op elkaar kunnen afstemmen en die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen en te zorgen 

voor een eerlijke winstverdeling, zowel 

upstream als downstream, en dat het tevens 
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crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

Or. it 

 

Amendement  314 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en eerlijk en transparant om te 

gaan met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Daniel Buda, Michel Dantin, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela 

Zoană 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 
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als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is de positie van landbouwers 

en stimulansen ter preventie van crises 

verder te versterken met instrumenten voor 

een actief beheer die door openbare 

instanties en op het niveau van de sector 

moeten worden ingezet; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie van 

risico's en crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

N. overwegende dat het van essentieel 

belang is op de eengemaakte markt eerlijke 
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concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat het tevens 

belangrijk is stimulansen ter preventie 

van crises verder te versterken met 

instrumenten voor een actief beheer die 

door openbare instanties en op het niveau 

van de sector moeten worden ingezet; 

concurrentie te waarborgen binnen de 

sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream 

als downstream, en dat aspecten die buiten 

de reikwijdte van het GLB vallen en van 

invloed zijn op het concurrentievermogen 

en het gelijk speelveld voor landbouwers 

terdege moeten worden afgewogen en 

geëvalueerd; 

Or. en 

 

Amendement  318 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat preventie van 

crises ondenkbaar is zonder meer 

transparantie en een betere marktsturing 

door middel van waarnemingsposten in 

combinatie met snelle 

interventieregelingen die het mogelijk 

maken volumematig op te treden wanneer 

zich een verwachte prijsdaling voordoet 

en de prijzen aldus op een winstgevend 

niveau te houden; 

Or. fr 

 

Amendement  319 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat de landbouwers 

in de EU hun producten produceren en op 

de interne Europese markt brengen met 

inachtneming van de gemeenschappelijke 
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voorschriften inzake randvoorwaarden, 

maar niet in alle lidstaten gelijke toegang 

tot financiering hebben; 

Or. hr 

 

Amendement  320 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat de circulaire 

economie en de bio-economie zullen 

bijdragen aan nieuwe bedrijfsmodellen 

van landbouwers die vaak ook 

boseigenaar zijn en plattelandsgebieden 

zullen stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat de activiteiten in 

het kader van de gemeenschappelijke 

marktordening (GMO) een belangrijke rol 

vervullen bij het stabiliseren van de 

landbouwmarkten; 

Or. pl 

 

Amendement  322 

Beata Gosiewska 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging N bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat de activiteiten in 

het kader van de gemeenschappelijke 

marktordening (GMO) een belangrijke rol 

vervullen bij het stabiliseren van de 

landbouwmarkten; 

Or. pl 

Amendement  323 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken; 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om de door brexit 

veroorzaakte kosten te compenseren, 
zowel bestaande als nieuwe uitdagingen 

aan te pakken en meer synergieën tot 

stand te brengen tussen landbouw- en 

migratiebeleid; 

Or. fr 

 

Amendement  324 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de nieuwe O. overwegende dat de nieuwe 
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uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken; 

uitdagingen op het gebied van 

voedselzekerheid en voedselautonomie 
waar de Europese landbouw op 

middellange termijn in het kader van de 

politieke prioriteiten van de EU mee te 

maken zal krijgen – zoals aangegeven in de 

discussienota van de Commissie over de 

toekomst van de EU-financiën – tot gevolg 

hebben dat er in het volgend meerjarig 

financieel kader (MFK) moet worden 

voorzien in de handhaving van een 

landbouwbegroting in euro in constante 

prijzen om zowel bestaande als nieuwe 

uitdagingen aan te pakken; 

Or. fr 

 

Amendement  325 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken; 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken en 

tevens de handhaving van de eerste pijler 

op het huidig niveau te waarborgen; 

Or. fr 

 

Amendement  326 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging O 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken; 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

de toewijzing van voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken moet 

worden bevestigd; 

Or. it 

Amendement  327 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in voldoende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken; 

O. overwegende dat de nieuwe 

uitdagingen waar de Europese landbouw in 

het kader van de politieke prioriteiten van 

de EU mee te maken zal krijgen – zoals 

aangegeven in de discussienota van de 

Commissie over de toekomst van de EU-

financiën – tot gevolg hebben dat er in het 

volgend meerjarig financieel kader (MFK) 

moet worden voorzien in toereikende 

overheidsmiddelen om zowel bestaande als 

nieuwe uitdagingen aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 O bis. overwegende dat de samenleving 

van landbouwers verwacht dat ze hun 

praktijken aanpassen en volledig 

duurzaam worden, en dat ze bij deze 

overgang met overheidsmiddelen moeten 

worden gesteund;  

Or. en 

 

Amendement  329 

Paul Brannen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden, door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen; 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen, 

landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen, en de 

milieu- en klimaatactie in de getroffen 

gebieden wordt verbeterd gezien de 

mondiale, regionale en lokale uitdagingen 

en doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

kan terugkeren tot stabiliteit en 
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landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden, door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen; 

landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden, door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen zonder 

te tornen aan het beginsel van de 

rechtstreekse betalingen en het huidige 

bedrag ervan; 

Or. fr 

 

Amendement  331 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden, door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen; 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen, en 

landbouwers en boseigenaren 

planningszekerheid wordt geboden, door te 

voorzien in passende overgangsperioden en 

-maatregelen; 

Or. en 

 

Amendement  332 

Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden, door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen; 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

landbouwers plannings- en 

rechtszekerheid wordt geboden, door te 

voorzien in passende overgangsperioden en 

-maatregelen; 
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Or. en 

 

Amendement  333 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

landbouwers planningszekerheid wordt 

geboden, door te voorzien in passende 

overgangsperioden en -maatregelen; 

P. overwegende dat eventuele 

wijzigingen van het huidige GLB zodanig 

moeten worden doorgevoerd dat de sector 

op stabiliteit kan blijven rekenen en 

landbouwers rechts- en planningszekerheid 

wordt geboden, door te voorzien in 

passende overgangsperioden en -

maatregelen; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 P bis. overwegende dat Posei een 

efficiënt instrument is dat erop is gericht 

de structurering van de sector te 

ontwikkelen en te versterken door in te 

spelen op de specifieke problemen van de 

landbouw in de ultraperifere gebieden, en 

dat de Commissie in haar verslag aan het 

Parlement en de Raad over de 

tenuitvoerlegging van Posei tot de 

conclusie komt dat "[r]ekening houdend 

met de beoordeling van het programma 

[Posei] [...] een wijziging van de 

basisverordening (Verordening (EU) nr. 

228/2013) niet noodzakelijk [wordt] 

geacht"; 
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Or. fr 

 

Amendement  335 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 P bis. overwegende dat Posei een 

efficiënt instrument is dat erop is gericht 

de herstructurering van de sector te 

ontwikkelen en te versterken door in te 

spelen op de specifieke problemen van de 

landbouw in de ultraperifere gebieden, en 

dat de Commissie in haar verslag aan het 

Parlement en de Raad over de 

tenuitvoerlegging van Posei tot de 

volgende conclusie komt dat "[r]ekening 

houdend met de beoordeling van het 

programma [Posei] [...] een wijziging van 

de basisverordening (Verordening (EU) 

nr. 228/2013) niet noodzakelijk [wordt] 

geacht"; 

Or. fr 

 

Amendement  336 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 
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burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken, teneinde op Europees 

niveau een maatschappelijk contract 

tussen producenten en consumenten te 

sluiten; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding, de financiële stabiliteit van 

landbouwproducenten en de 

modernisering van landbouwpraktijken; 

Or. hr 

Amendement  338 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 
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democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de veiligheid van onze 

producten, de modernisering van 

landbouwpraktijken en de gezondheid; 

Or. fr 

Amendement  339 

Mairead McGuinness 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, 

bodem en lucht, de kwaliteit van onze 

voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Thomas Waitz 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 
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teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding, gezondheid en de duurzame 

modernisering van landbouwpraktijken; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Laurenţiu Rebega 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van 

onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

Q. overwegende dat het Parlement zijn 

rol ten volle moet kunnen spelen bij het 

vaststellen van een duidelijk beleidskader, 

teneinde een gemeenschappelijke ambitie 

te behouden op EU-niveau en het 

democratische debat gaande te houden over 

de strategische aspecten die van invloed 

zijn op het dagelijkse leven van alle 

burgers wat betreft het duurzaam gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit 

van onze voeding en de modernisering van 

landbouwpraktijken; 

Or. ro 

Amendement  342 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat vrouwen in 

plattelandsgebieden tal van rollen 

vervullen die landbouwbedrijven en 

plattelandsgemeenschappen levensvatbaar 



 

PE619.267v01-00 162/164 AM\1148602NL.docx 

NL 

helpen houden; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Angélique Delahaye 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat herschikking van 

het GLB noodzakelijk is gezien wat er op 

het spel staat, dat het van groot belang is 

dat de medewetgevers over de middelen 

beschikken om hun taak naar behoren en 

binnen een redelijke termijn te vervullen 

en dat er onzekerheid is omtrent de brexit; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat de EU-

bosstrategie een samenhangende, 

holistische kijk op het bosbeheer 

bevordert, betrekking heeft op de vele 

voordelen van bossen, een integrale 

aanpak van vraagstukken op het gebied 

van binnenlands en buitenlands bosbeleid 

voorstaat en de boswaardeketen als geheel 

benadert; 

Or. en 

 

Amendement  345 
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Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat het Parlement 

zich heeft uitgesproken tegen EU-

subsidies voor stierenvechten en specifiek 

heeft gevraagd om geen 

landbouwsubsidies te gebruiken voor het 

fokken van stieren die gebruikt worden 

voor stierengevechten; 

Or. nl 

 

Amendement  346 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat het herstel, de 

instandhouding en de versterking van 

land- en bosbouwgerelateerde 

ecosystemen, ook in Natura 2000-

gebieden, behoren tot de zes grootste 

prioriteiten voor plattelandsontwikkeling 

in de EU; 

Or. nl 

 

Amendement  347 

Susanne Melior 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat de EU thans een 

eiwitstrategie uitwerkt om te bevorderen 

dat zij in haar eigen behoefte aan 
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plantaardige eiwitten kan voorzien; 

Or. de 

Amendement  348 

Anja Hazekamp 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q ter. overwegende dat de subsidies die 

zijn ingezet voor de promotie van 

landbouwproducten binnen en buiten de 

EU sterk zijn gestegen in de afgelopen 

jaren, te weten van 142,5 miljoen euro in 

2017, naar 188,5 miljoen in 2018 en 200 

miljoen in 2020; 

Or. nl 

Amendement  349 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q ter. overwegende dat 

plattelandsvrouwen nog steeds voor 

talloze uitdagingen staan; overwegende 

dat sommige EU-

financieringsprogramma's een 

genderdimensie hebben, maar dat het 

beleid op het gebied van landbouw en 

plattelandsontwikkeling niet in specifieke 

maatregelen van dien aard voorziet; 

Or. en 

 


