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Amendement 449
Albert Deß

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Amendement 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien artikel 13 VWEU,

Or. en

Amendement 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 42 en artikel 43, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 39, lid 1, onder b), artikel 42 en 
artikel 43, lid 2,

Or. en
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Motivering

Om de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de 
verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn.

Amendement 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot een verbetering van de 
weerbaarheid en de prijzen aan de bron, 
alsook tot duurzaamheid, inclusief 
economische, maatschappelijke, 
ecologische en klimatologische 
duurzaamheid van de landbouw-, 
bosbouw- en plattelandsgebieden, en de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden die uit de wetgeving van de 
Unie voortvloeien, moet helpen 
verminderen.
Bij de hervorming van het GLB moet in 
overweging worden genomen dat de 
tendens naar concentratie en 
intensivering, de constante toename van 
de productiviteit en de voor de uitvoer 
bestemde productie het tegendeel van de 
oorspronkelijke doelstellingen heeft 
bereikt: een afname van het aantal 
landbouwers, leegloop van dorpen, een 
ontoereikende stijging van de inkomens, 
vergrijzing van de boerenbevolking en een 
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gebrek aan opvolging, hogere schulden, 
milieuproblemen, enz.
Het is dan ook zaak om een ingrijpende 
hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid door te voeren die ervoor 
moet zorgen dat de voedselproductie in de 
Europese Unie in handen komt van kleine 
en middelgrote landbouwbedrijven die 
zich daadwerkelijk inzetten voor het 
milieu en de strijd tegen 
klimaatverandering.

Or. es

Amendement 453
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, 
moet aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaat- en marktgericht
moet zijn, moet aanzetten tot 
modernisering en duurzaamheid, inclusief 
economische, maatschappelijke, 
ecologische en klimatologische 
duurzaamheid van de landbouw-, 
bosbouw- en plattelandsgebieden, en de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden die uit de wetgeving van de 
Unie voortvloeien, moet helpen 
verminderen. Het nieuwe beleid moet ook 
leiden tot vereenvoudiging voor de 
begunstigden en een toereikend inkomen 
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voor hen waarborgen, overeenkomstig 
artikel 39, onder b), VWEU.

Or. en

Amendement 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen. Het nieuwe beleid 
moet tevens voor een vereenvoudiging 
voor de begunstigden zorgen en hen een 
billijk inkomen garanderen.

Or. it

Amendement 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen. Het nieuwe GLB 
moet voor vereenvoudiging op nationaal 
en regionaal niveau en op het niveau van 
het landbouwbedrijf zorgen.

Or. ro

Amendement 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
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in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen. Het nieuwe GLB 
moet daadwerkelijke vereenvoudiging 
garanderen op nationaal en regionaal 
niveau en binnen landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 457
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen. Om deze doelstelling 
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met het GLB te kunnen verwezenlijken, is 
een begroting met voldoende middelen 
nodig.

Or. en

Amendement 458
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, met bijzondere aandacht 
voor evenwichtige territoriale 
ontwikkeling en inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

Or. en

Motivering

Het GLB moet alle soorten landbouw in alle gebieden ondersteunen.
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Amendement 459
Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

Or. en

Amendement 460
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
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koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, energetische, 
ecologische en klimatologische 
duurzaamheid van de landbouw-, 
bosbouw- en plattelandsgebieden, en de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden die uit de wetgeving van de 
Unie voortvloeien, moet helpen 
verminderen.

Or. hr

Amendement 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische prestaties van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.
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Or. fr

Amendement 462
Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid blijft een centrale rol 
spelen voor de territoriale en sociale 
cohesie in de Europese Unie en de 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden 
van de Europese Unie. De 
productiestructuur van 
plattelandsgebieden en het 
zelfvoorzieningsniveau van de 
EU-burgers hangen er in grote mate van 
af. Het is daarom noodzakelijk om te 
proberen de geleidelijke afname van
landbouwactiviteiten een halt toe te 
roepen door een sterk en goed toegerust 
GLB te handhaven om de duurzame 
ontwikkeling van het platteland te blijven 
steunen, de ontvolking van 
plattelandsgebieden tegen te gaan en te 
blijven voldoen aan de toenemende eisen 
van consumenten op het gebied van 
milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. 
Gezien de uitdagingen waar landbouwers 
in de Europese Unie voor staan als reactie 
op nieuwe regelgevingsvereisten en een 
meer uitgesproken milieuambitie, in een 
context van prijsvolatiliteit en grotere 
openheid van de EU-grenzen voor import 
door derden, is het handig om het budget 
voor het GLB op ten minste hetzelfde 
niveau te houden als in de periode 
2014-2020.

Or. es
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Amendement 463
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid blijft een centrale rol 
spelen in de ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden van de Europese 
Unie, en het zelfvoorzieningsniveau van 
de EU-burgers hangt er in grote mate van 
af. Het is daarom noodzakelijk om te 
proberen de geleidelijke afname van 
landbouwactiviteiten een halt toe te 
roepen door een sterk en goed toegerust 
GLB te handhaven en zo banen te 
scheppen waarmee de werkloosheid in 
plattelandsgebieden wordt tegengegaan en 
kan blijven worden voldaan aan de eisen 
van consumenten op het gebied van 
milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. 
Gezien de uitdagingen waar landbouwers 
in de Europese Unie voor staan als reactie 
op nieuwe regelgevingsvereisten en een 
meer uitgesproken milieuambitie, in een 
context van prijsvolatiliteit en grotere 
openheid van de EU-grenzen voor import 
door derden, is het handig om het budget 
voor het GLB op ten minste hetzelfde 
niveau te houden als in de periode 
2014-2020.

Or. es

Amendement 464
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het Europees Parlement en de 
Raad wijzen erop dat in artikel 39 van het 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie de volgende specifieke 
doelstellingen zijn opgenomen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid:

1. de productiviteit van de landbouw 
doen toenemen door de technische 
vooruitgang te bevorderen en door zowel 
de rationele ontwikkeling van de 
landbouwproductie als een optimaal 
gebruik van de productiefactoren, met 
name de arbeidskrachten, te verzekeren;

2. de landbouwbevolking een 
redelijke levensstandaard verzekeren;

3. de landbouw- en voedselmarkten 
stabiliseren;

4. de voedselvoorziening 
veiligstellen; en

5. redelijke voedselprijzen voor 
verbruikers verzekeren.

Het Europees Parlement en de Raad 
benadrukken dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van de EU altijd in de 
eerste plaats moet bijdragen aan de 
verwezenlijking van de hierboven 
genoemde EU-doelstellingen, maar ook 
aan de verwezenlijking van de EU-
doelstellingen inzake de bevordering van 
duurzame landbouw en de 
instandhouding van het milieu en de 
natuur en aan het bereiken van 
territoriale en sociale cohesie in 
plattelandsgebieden.

Or. en

Motivering

We moeten ons altijd concentreren op de hoofddoelstellingen van het GLB, die zijn 
opgenomen in artikel 39 VWEU, en dit kenbaar maken.

Amendement 465
Manolis Kefalogiannis

Voorstel voor een verordening
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Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid blijft een centrale rol 
spelen in de ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden van de Europese 
Unie, en het zelfvoorzieningsniveau van 
de EU-burgers hangt er in grote mate van 
af. Het is daarom noodzakelijk om te 
proberen de geleidelijke afname van 
landbouwactiviteiten een halt toe te 
roepen door een sterk en goed toegerust 
GLB te handhaven om ontvolking van de 
plattelandsgebieden tegen te gaan en te 
blijven voldoen aan de vraag van 
consumenten op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid en dierenwelzijn. Gezien 
de uitdagingen waar landbouwers in de 
Europese Unie voor staan als reactie op 
nieuwe regelgevingsvereisten en een meer 
uitgesproken milieuambitie, in een 
context van prijsvolatiliteit en grotere 
openheid van de EU-grenzen voor import 
door derden, is het handig om het budget 
voor het GLB op ten minste hetzelfde 
niveau te houden als in de periode 2014-
2020.

Or. en

Amendement 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In zijn resolutie van 30 mei 2019 
over het meerjarig financieel kader en de 
eigen middelen voor 2021-2027 betreurde 
het Europees Parlement dat het voorstel 
van de Commissie van 2 mei 2018 voor 
het meerjarig financieel kader 2021-2027 
rechtstreeks leidt tot een verlaging van de 
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middelen voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid met 15 %, en sprak het 
zich uit tegen een verlaging die afbreuk 
zou kunnen doen aan de aard en de 
doelstellingen van dit beleid. Het plaatste 
in dit verband ook vraagtekens bij het 
voorstel om de middelen van het Elfpo 
drastisch te verlagen met meer dan 25 %.

Or. en

Amendement 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het is van essentieel belang dat de 
aan het GLB van de EU-27 toegewezen 
totale financiering voor 2021-2027 ten 
minste wordt gehandhaafd op het niveau 
van de begroting voor 2014-2020 tegen 
constante prijzen.

Or. en

Amendement 468
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 

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

en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd voor de 
begunstigden. In een GLB dat gebaseerd is 
op prestaties (het "uitvoeringsmodel"), 
moet de Unie de fundamentele 
beleidsparameters vaststellen, zoals de 
GLB-doelstellingen en de basisvereisten, 
terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit wordt het mogelijk 
om beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen. 
Om te voorkomen dat deze subsidiariteit 
zich vertaalt in een hernationalisering van 
het GLB, moet de onderhavige 
verordening echter een solide stelsel van 
regels van de Europese Unie bevatten om 
verstoringen van de mededinging te 
voorkomen en een niet-discriminerende 
behandeling van alle communautaire 
landbouwers te waarborgen op het gehele 
grondgebied van de EU. De lidstaten 
garanderen in hun aanpak om deze 
doelstellingen te verwezenlijken ook dat 
de administratieve lasten voor 
begunstigden worden verminderd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten in hun strategieën duidelijke en tastbare maatregelen opnemen, evenals 
voorzorgsmaatregelen die zij zullen nemen om de administratieve lasten voor begunstigden te 
verminderen. Daarnaast is meer subsidiariteit welkom, omdat het voor meer flexibiliteit kan 
zorgen, ten gunste van de landbouwers. Ook kan subsidiariteit helpen om bovenmatige 
bureaucratie te vermijden. Tegelijkertijd moet een hernationalisering van het GLB echter 
strikt van de hand worden gewezen.

Amendement 469
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd voor de 
begunstigden. In een GLB dat gebaseerd is 
op prestaties (het "uitvoeringsmodel"), 
moet de Unie de fundamentele 
beleidsparameters vaststellen, zoals de 
GLB-doelstellingen en de 
gemeenschappelijke vereisten, terwijl de 
lidstaten meer verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor de wijze waarop zij 
aan de doelstellingen voldoen en de 
streefcijfers halen. Door een grotere 
subsidiariteit wordt het mogelijk om beter 
rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen. 
Om te voorkomen dat deze subsidiariteit 
zich vertaalt in een hernationalisering van 
het GLB, moet de onderhavige 
verordening echter een solide stelsel van 
regels van de Europese Unie bevatten om 
verstoringen van de mededinging te 
voorkomen en een niet-discriminerende 
behandeling van alle communautaire 
landbouwers te waarborgen op het gehele 
grondgebied van de EU. De lidstaten 
garanderen in hun aanpak om deze 
doelstellingen te verwezenlijken dat de 
administratieve lasten voor begunstigden 
worden verminderd.

Or. en
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Amendement 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, zoals de 
toenemende concentratie van 
landbouwgrond, en derhalve van de 
rechtstreekse betalingen, in handen van 
een kleine groep, moet het GLB worden 
gestroomlijnd qua governance, moet het 
beter presteren ten aanzien van de 
doelstellingen van de Unie en moeten de 
administratieve lasten aanzienlijk worden 
verminderd. In een GLB dat gebaseerd is 
op duurzaamheid en prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen in de 
bredere context van een gelijk speelveld. 
Door een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften. De 
steun wordt beter toegesneden om 
maximaal aan de doelstellingen van de 
Unie bij te dragen. Dit is alleen mogelijk 
als de streefwaarden ambitieus zijn en er 
een bewakingssysteem wordt gebruikt 
waarmee de lidstaten onderling kunnen 
worden vergeleken, om te garanderen dat 
het GLB op Europees niveau bijdraagt 
aan de maatschappelijke eisen met 
betrekking tot milieu, biodiversiteit en 
dierenwelzijn.

Or. en
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Amendement 471
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd voor de 
begunstigden en voor de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. In een GLB 
dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de gemeenschappelijke vereisten, terwijl 
de lidstaten meer verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor de wijze waarop zij 
aan de doelstellingen voldoen en de 
streefcijfers halen. Door een grotere 
subsidiariteit wordt het mogelijk om beter 
rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen. 
Om te voorkomen dat deze subsidiariteit 
zich vertaalt in een hernationalisering van 
het GLB, moet de onderhavige 
verordening echter een solide stelsel van 
regels van de Europese Unie bevatten om 
verstoringen van de mededinging te 
voorkomen en een niet-discriminerende 
behandeling van alle communautaire 
landbouwers te waarborgen op het gehele 
grondgebied van de EU.

Or. en
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Amendement 472
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit wordt het mogelijk 
om beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen. 
Om te voorkomen dat deze subsidiariteit 
zich vertaalt in een hernationalisering van 
het GLB, moet de onderhavige 
verordening echter een solide stelsel van 
regels van de Europese Unie bevatten om 
verstoringen van de mededinging te 
voorkomen en een niet-discriminerende 
behandeling van alle communautaire 
landbouwers en bosbezitters te 
waarborgen op het gehele grondgebied 
van de EU.

Or. en
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Amendement 473
Manolis Kefalogiannis

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd voor de 
begunstigden. In een GLB dat gebaseerd is 
op prestaties (het "uitvoeringsmodel"), 
moet de Unie de fundamentele 
beleidsparameters vaststellen, zoals de 
GLB-doelstellingen en de 
gemeenschappelijke vereisten, terwijl de 
lidstaten meer verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor de wijze waarop zij 
aan de doelstellingen voldoen en de 
streefcijfers halen. Door een grotere 
subsidiariteit wordt het mogelijk om beter 
rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen. 
Om te voorkomen dat deze subsidiariteit 
zich vertaalt in een hernationalisering van 
het GLB, moet de onderhavige 
verordening echter een solide stelsel van 
regels van de Europese Unie bevatten om 
verstoringen van de mededinging te 
voorkomen en een niet-discriminerende 
behandeling van alle communautaire 
landbouwers te waarborgen op het gehele 
grondgebied van de EU.

Or. en
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Amendement 474
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd, in het 
bijzonder voor de uiteindelijke 
begunstigden. In een GLB dat gebaseerd is 
op prestaties (het "uitvoeringsmodel"), 
moet de Unie de fundamentele 
beleidsparameters vaststellen, zoals de 
GLB-doelstellingen en de basisvereisten, 
terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit en door tegelijkertijd 
te garanderen dat de 
gemeenschappelijkheid van het GLB niet 
wordt ondermijnd, wordt het mogelijk om 
beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen.

Or. en

Motivering

De vereenvoudiging moet werken voor de landbouwer, maar het moet wel een 
gemeenschappelijk beleid blijven.
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Amendement 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

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

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

Or. en

Amendement 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 

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

governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie 
gemeenschappelijke beleidsparameters 
vaststellen om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden, zoals de GLB-doelstellingen –
waaronder plattelandsontwikkeling –
terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers, zowel op 
gemeenschappelijk EU-niveau als op 
nationaal niveau, halen. Door een grotere 
subsidiariteit wordt het mogelijk om beter 
rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen.

Or. en

Amendement 478
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 

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

doelstellingen en vereisten van het GLB, 
terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen, de interventies van het GLB ten 
uitvoer leggen, en de streefcijfers halen. 
Door een grotere subsidiariteit wordt het 
mogelijk om beter rekening te houden met 
lokale omstandigheden en behoeften. De 
steun wordt beter toegesneden om 
maximaal aan de doelstellingen van de 
Unie bij te dragen.

Or. fr

Amendement 479
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 480
Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de 
lidstaten de flexibiliteit krijgen om 
bepaalde definities te specificeren in hun 
strategisch GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

(3) De lidstaten moeten de flexibiliteit 
krijgen om bepaalde definities te 
specificeren in hun strategisch GLB-plan. 
Om evenwel een kader van 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
voorschriften en een gelijk speelveld te 
garanderen, moeten op het niveau van de 
Unie de vereiste essentiële elementen 
worden vastgesteld die in die 
kaderdefinities moeten worden 
opgenomen.

Or. es

Amendement 481
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 

(3) Daarom moeten de lidstaten een 
bepaalde mate van flexibiliteit krijgen om 
bepaalde definities te specificeren in hun 
strategisch GLB-plan. Om evenwel een 
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punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste gemeenschappelijke essentiële 
elementen die in die definities moeten 
worden opgenomen (hierna 
"kaderdefinities" genoemd).

Or. en

Amendement 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie het kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd) om 
verstoring van de eengemaakte markt te 
voorkomen.

Or. en
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Amendement 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel op economisch, 
ecologisch en sociaal gebied een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

Or. en

Amendement 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
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lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
ruime speelruimte krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

Or. ro

Amendement 485
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het hanteren van 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

(3) Het hanteren van enkele 
gemeenschappelijke, volledig op het 
niveau van de Unie vastgestelde definities 
heeft het voor de lidstaten op sommige 
punten moeilijk gemaakt om rekening 
houden met hun eigen specifieke 
kenmerken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Daarom moeten de lidstaten 
de flexibiliteit krijgen om bepaalde 
definities te specificeren in hun strategisch 
GLB-plan. Om evenwel een 
gemeenschappelijk gelijk speelveld te 
garanderen, moet op het niveau van de 
Unie een kader worden vastgesteld met de 
vereiste essentiële elementen die in die 
definities moeten worden opgenomen 
(hierna "kaderdefinities" genoemd).

Or. en

Amendement 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
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Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen is een kerndoelstelling van de 
Unie en haar lidstaten; gendergelijkheid 
moet derhalve deel uitmaken van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Or. es

Amendement 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid 
en de daaraan gerelateerde 
interventietypes verder aangemeld blijven 
als steun uit de "groene doos", die geen 
of hoogstens minimale 
handelsverstorende effecten of effecten op 
de productie heeft, moet de kaderdefinitie 
voor "landbouwactiviteit" zowel de 
productie van landbouwproducten als de 
instandhouding van landbouwareaal 
omvatten. Om een en ander aan de lokale 
omstandigheden aan te passen, moeten de 
lidstaten de concrete definitie van 
"landbouwactiviteit" in hun strategische 
GLB-plannen vaststellen.

(4) De kaderdefinitie voor 
"landbouwactiviteit" moet zowel de 
productie van landbouwproducten als de 
instandhouding van landbouwareaal 
omvatten. Om een en ander aan de lokale 
omstandigheden aan te passen, moeten de 
lidstaten de concrete definitie van 
"landbouwactiviteit" in hun strategische 
GLB-plannen vaststellen.

Or. fr
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Amendement 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid en 
de daaraan gerelateerde interventietypes 
verder aangemeld blijven als steun uit de 
"groene doos", die geen of hoogstens 
minimale handelsverstorende effecten of 
effecten op de productie heeft, moet de 
kaderdefinitie voor "landbouwactiviteit" 
zowel de productie van 
landbouwproducten als de instandhouding 
van landbouwareaal omvatten. Om een en 
ander aan de lokale omstandigheden aan te 
passen, moeten de lidstaten de concrete 
definitie van "landbouwactiviteit" in hun 
strategische GLB-plannen vaststellen.

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid en 
de daaraan gerelateerde interventietypes 
verder aangemeld blijven als steun uit de 
"groene doos", die geen of hoogstens 
minimale handelsverstorende effecten of 
effecten op de productie heeft, moet de 
kaderdefinitie voor "landbouwactiviteit" 
zowel de productie van 
landbouwproducten als de instandhouding 
van agro-ecologische productiesystemen 
en het sociaal weefsel in een 
landbouwgebied omvatten. Om een en 
ander aan de lokale omstandigheden aan te 
passen, moeten de lidstaten definities van 
"landbouwactiviteit" in hun strategische 
GLB-plannen vaststellen die 
overeenstemmen met verplichtingen van 
de EU, zoals de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) en klimaat- en 
biodiversiteitsdoelen.

Or. en

Amendement 489
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid en 
de daaraan gerelateerde interventietypes 
verder aangemeld blijven als steun uit de 
"groene doos", die geen of hoogstens 
minimale handelsverstorende effecten of 
effecten op de productie heeft, moet de 
kaderdefinitie voor "landbouwactiviteit" 
zowel de productie van 
landbouwproducten als de instandhouding 
van landbouwareaal omvatten. Om een en 
ander aan de lokale omstandigheden aan te 
passen, moeten de lidstaten de concrete 
definitie van "landbouwactiviteit" in hun 
strategische GLB-plannen vaststellen.

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid en 
de daaraan gerelateerde interventietypes 
verder aangemeld blijven als steun uit de 
"groene doos", die geen of hoogstens 
minimale handelsverstorende effecten of 
effecten op de productie heeft, moet de 
kaderdefinitie voor "landbouwactiviteit" 
zowel de productie van 
landbouwproducten als de instandhouding 
van landbouwareaal omvatten. Om een en 
ander aan de lokale omstandigheden aan te 
passen, moeten de lidstaten de concrete 
definitie van "landbouwactiviteit" in hun 
strategische GLB-plannen vaststellen, 
maar zich wel binnen een EU-brede 
kaderdefinitie bewegen.

Or. en

Motivering

Het GLB moet een gemeenschappelijk beleid blijven om het in de toekomst te kunnen 
beschermen.

Amendement 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 

(4) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, en met name dat de 
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basisinkomenssteun voor duurzaamheid en 
de daaraan gerelateerde interventietypes 
verder aangemeld blijven als steun uit de 
"groene doos", die geen of hoogstens 
minimale handelsverstorende effecten of 
effecten op de productie heeft, moet de 
kaderdefinitie voor "landbouwactiviteit" 
zowel de productie van 
landbouwproducten als de instandhouding 
van landbouwareaal omvatten. Om een en 
ander aan de lokale omstandigheden aan te 
passen, moeten de lidstaten de concrete 
definitie van "landbouwactiviteit" in hun 
strategische GLB-plannen vaststellen.

basisinkomenssteun en de daaraan 
gerelateerde interventietypes verder 
aangemeld blijven als steun uit de "groene 
doos", die geen of hoogstens minimale 
handelsverstorende effecten of effecten op 
de productie heeft, moet de kaderdefinitie 
voor "landbouwactiviteit" zowel de 
productie van landbouwproducten als de 
instandhouding van landbouwareaal 
omvatten. Om een en ander aan de lokale 
omstandigheden aan te passen, moeten de 
lidstaten de concrete definitie van 
"landbouwactiviteit" in hun strategische 
GLB-plannen vaststellen.

Or. en

Amendement 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
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interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet. In het kader van 
de vereenvoudiging die wordt nagestreefd 
moeten de kaderdefinities extra lasten of 
het nastreven van onrealistische 
agronomische of economische eisen door 
landbouwers vermijden.

Or. it

Amendement 492
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
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"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan al dan niet uitsluitend
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen, ongeacht of die soorten 
voor de feitelijke productie worden 
gebruikt of niet. Aangezien het de 
doelstelling is om het kader te 
vereenvoudigen, moeten nieuwe lasten 
voor landbouwers en niet-realistische 
agronomische of economische eisen 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
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"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet. Het doel van de 
vereenvoudiging van het GLB dient 
centraal te staan om ervoor te zorgen dat 
de administratieve lasten voor 
landbouwers niet toenemen.

Or. ro

Amendement 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet. De doelstelling 
om het GLB te vereenvoudigen moet 
centraal staan, om te garanderen dat er 
geen aanvullende lasten voor 
landbouwers bijkomen.

Or. en

Amendement 495
Maria Noichl
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
duidelijke kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten, struiken 
en bomen of landschapselementen met 
een kleine oppervlakte die niet als 
diervoeder worden gebruikt kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

Or. de
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Amendement 496
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

(5) Om gemeenschappelijke essentiële 
Uniebrede elementen te behouden en er zo 
voor te zorgen dat de lidstaten 
vergelijkbare besluiten nemen en dat 
Europese landbouwers gelijk worden 
behandeld, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
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die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

Or. fr

Amendement 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland"
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet voor de productie 
gebruikte arealen omvatten, alsmede 
producten van kwekerijen. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, waaronder 
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opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

struik- of boomgewassen zoals eikels en 
kastanjes.

Or. es

Amendement 498
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden en traditionele 
praktijken. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
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moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare soorten, soorten die 
een voederareaal voor bestuivers vormen
of diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan al dan niet uitsluitend 
grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen, ongeacht of die soorten 
voor de feitelijke productie worden 
gebruikt of niet.

Or. en

Motivering

De bescherming van blijvende graslanden in bepaalde gebieden is afhankelijk van 
traditionele praktijken.

Amendement 499
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden en traditionele 
praktijken. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
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vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

Or. en

Amendement 500
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de essentiële Unie-brede 
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
dat de lidstaten daarin verschillende 

(5) Om de essentiële Uniebrede
elementen te behouden en er zo voor te 
zorgen dat de lidstaten vergelijkbare 
besluiten nemen, evenwel zonder hen te 
beperken bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Unie, moet een 
kaderdefinitie voor het begrip 
"landbouwareaal" worden vastgesteld. De 
daarmee samenhangende kaderdefinities 
voor "landbouwgrond", "blijvende teelten" 
en "blijvend grasland" moeten in ruime zin 
worden geformuleerd om het de lidstaten 
mogelijk te maken nadere definities te 
omschrijven volgens hun lokale 
omstandigheden en traditionele 
praktijken. De kaderdefinitie voor 
"bouwgrond" moet zo worden vastgesteld 
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productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

dat de lidstaten daarin verschillende 
productievormen kunnen onderbrengen, 
waaronder systemen als landbosbouw en 
bouwareaal met struiken en bomen, en dat 
vereist de opname van braaklandareaal om 
te garanderen dat het om ontkoppelde 
interventies gaat. De kaderdefinitie voor 
"blijvende teelten" moet zowel voor de 
productie gebruikte als niet voor de 
productie gebruikte arealen omvatten 
alsmede producten van kwekerijen en 
hakhout met korte omlooptijd, die door de 
lidstaten moeten worden gedefinieerd. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland" 
moet zo worden vastgesteld dat de lidstaten 
nadere criteria kunnen omschrijven en 
andere begraasbare of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet.

Or. en

Amendement 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van
de Horizon Europa-clusters
"Levensmiddelen en natuurlijke 
hulpbronnen" en "Inclusieve en veilige 
maatschappij, met inbegrip van 
veerkracht na rampen" en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
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invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden 
die zijn afgestemd op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden
om ervoor te zorgen dat landbouwers 
toegang hebben tot de nieuwste 
technologie.

Or. ro

Amendement 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
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name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in en directe 
positieve gevolgen voor de landbouwsector 
en de plattelandsgebieden.

Or. it

Amendement 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

(6) Synergieën tussen het Elfpo en 
Horizon Europa moeten het Elfpo ertoe 
aanzetten optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en ecologische 
duurzaamheid in de landbouw", wat moet 
leiden tot de invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

Or. en

Motivering

Vanaf nu moet evenveel waarde worden gehecht aan de ecologische duurzaamheid als aan de 
productiviteit van de landbouw.

Amendement 505
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
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Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om 
areaal dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren.

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen, 
waarbij de lidstaten gemachtigd zijn om 
landschapselementen die zich op 
landbouwarealen van het bedrijf bevinden 
op te nemen in deze subsidiabele 
hectaren. Met name moeten de lidstaten, 
om dubbele claims te voorkomen, de 
voorwaarden vaststellen voor het bepalen 
of de grond al dan niet ter beschikking van 
de landbouwer staat. Aangezien de kans 
groot is dat landbouwgrond occasioneel en 
tijdelijk wordt gebruikt voor activiteiten 
die geen landbouwactiviteiten in de strikte 
zin van het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om 
areaal dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren. Rekening 
houdend met de mogelijkheid dat in 
aanmerking komende landbouwgrond 
illegaal wordt bezet, moeten de lidstaten 
de mogelijkheid hebben om bepaalde 
illegaal geëxploiteerde arealen als niet-
subsidiabel te beschouwen, met name in 
het geval dat een definitieve rechterlijke 
beslissing aantoont dat de aanvrager deze 
arealen illegaal bezet.

Or. fr

Amendement 506
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen 
aan inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om 
areaal dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren.

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat.

Or. es

Amendement 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
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essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om 
areaal dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren.

essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om 
areaal dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren. De 
Commissie dient het meest recente of 
relevante jaar dat door de lidstaten is 
gerapporteerd, als referentiejaar te 
beschouwen voor het bepalen van het 
totale aantal door de lidstaten 
gedeclareerde subsidiabele hectaren.

Or. ro

Amendement 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
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landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om 
areaal dat ook voor niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren.

landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, mits zij de 
landbouwcapaciteit en natuurlijke 
hulpbronnen niet schaden, moeten de 
lidstaten passende voorwaarden vaststellen 
om areaal dat ook voor duurzame niet-
landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren.

Or. en

Amendement 509
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen om
areaal dat ook voor niet-

(7) Om de rechtszekerheid te bieden 
dat de steun wordt betaald voor 
landbouwareaal dat ter beschikking van de 
landbouwer staat en waarop een 
landbouwactiviteit wordt uitgeoefend, 
moet een kaderdefinitie voor "subsidiabele 
hectare" worden vastgesteld waarin de 
essentiële elementen worden opgenomen. 
Met name moeten de lidstaten, om dubbele 
claims te voorkomen, de voorwaarden 
vaststellen voor het bepalen of de grond al 
dan niet ter beschikking van de landbouwer 
staat. Aangezien de kans groot is dat 
landbouwgrond occasioneel en tijdelijk 
wordt gebruikt voor activiteiten die geen 
landbouwactiviteiten in de strikte zin van 
het woord zijn en sommige niet-
landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan 
inkomensdiversificatie op 
landbouwbedrijven, moeten de lidstaten 
passende voorwaarden vaststellen voor het 
tijdelijk aanmerken van een tot een 
bepaald percentage beperkt areaal dat ook 
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landbouwactiviteiten wordt gebruikt, op te 
nemen als subsidiabele hectaren.

voor niet-landbouwactiviteiten wordt 
gebruikt als subsidiabele hectaren.

Or. en

Amendement 510
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met betrekking tot arealen die voor 
de productie van hennep worden gebruikt, 
moet, met het oog op de bescherming van 
de volksgezondheid en de samenhang met 
andere wetgevingsstelsels, in de definitie 
van "subsidiabele hectare" worden bepaald 
dat hennepzaadrassen moeten worden 
gebruikt waarvan het gehalte aan 
tetrahydrocannabinol hoogstens 0,2 % 
bedraagt.

(8) Met betrekking tot arealen die voor 
de productie van hennep worden gebruikt, 
moet, met het oog op de bescherming van 
de volksgezondheid en de samenhang met 
andere wetgevingsstelsels, in de definitie 
van "subsidiabele hectare" worden bepaald 
dat hennepzaadrassen moeten worden 
gebruikt waarvan het gehalte aan 
tetrahydrocannabinol hoogstens 0,5 %
bedraagt.

Or. en

Motivering

Een lagere grenswaarde voor tetrahydrocannabinol in Europa beperkt de 
keuzemogelijkheden qua variëteiten voor Europese landbouwers.

Door de beperking van 0,2 % op het land heeft de hennepvoedselsector in Europa een 
aanzienlijk concurrentienadeel ten opzichte van producenten in Noord-Amerika en Azië 
(0,3 % - 1 %).

In de Europese Unie is de internationaal aanvaarde waarde van 0,3 % tot 1999 gebruikt. 
Daarna werd de grenswaarde van 0,3 % naar 0,2 % verlaagd. Door de grenswaarde weer op 
0,3 % te brengen of te verhogen naar 0,5 %, kan de kwaliteit en kwantiteit van plantaardige 
producten aanzienlijk worden verbeterd.

Amendement 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met betrekking tot arealen die voor 
de productie van hennep worden gebruikt, 
moet, met het oog op de bescherming van 
de volksgezondheid en de samenhang met 
andere wetgevingsstelsels, in de definitie 
van "subsidiabele hectare" worden bepaald 
dat hennepzaadrassen moeten worden 
gebruikt waarvan het gehalte aan 
tetrahydrocannabinol hoogstens 0,2 %
bedraagt.

(8) Met betrekking tot arealen die voor 
de productie van hennep worden gebruikt, 
moet, met het oog op de bescherming van 
de volksgezondheid en de samenhang met 
andere wetgevingsstelsels, in de definitie 
van "subsidiabele hectare" worden bepaald 
dat hennepzaadrassen moeten worden 
gebruikt waarvan het gehalte aan 
tetrahydrocannabinol hoogstens 0,3 %
bedraagt.

Or. it

Amendement 512
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken en een eerlijke verdeling van 
rechtstreekse betalingen te waarborgen, 
moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een sterke 
gemeenschappelijke benadering op het 
niveau van de Unie wordt gevolgd, moet 
een kaderdefinitie voor "echte landbouwer" 
worden vastgesteld die de 
gemeenschappelijke elementen omvat. De 
definitie moet worden gebaseerd op echte, 
effectieve landbouwactiviteit, aangezien 
het beleid is gericht op actieve 
landbouwers die voedsel, vezels en 
hernieuwbare energie produceren, met 
andere woorden die bijdragen aan een 
duurzame bedrijfstak, publieke goederen 
verschaffen en voor groei zorgen. 
Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
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is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, niet van de 
steun uitsluiten, aangezien het vaak zo is 
dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken. De 
kaderdefinitie moet hoe dan ook bijdragen 
tot het behoud van het in de Europese 
Unie bestaande model van 
familielandbouwbedrijven en worden 
gebaseerd op een betrouwbare 
landbouwactiviteit.

Or. en

Amendement 513
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Er moet echter een 
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definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

gezamenlijke negatieve lijst worden 
opgesteld met entiteiten die worden 
uitgesloten van rechtstreekse betalingen, 
vergelijkbaar met de lijst in artikel 9, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Een 
dergelijke definitie mag er ook niet toe 
leiden dat pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken. De 
kaderdefinitie moet hoe dan ook bijdragen 
tot het behoud van het in de Europese 
Unie bestaande model van 
familielandbouwbedrijven en worden 
gebaseerd op een betrouwbare 
landbouwactiviteit.

Or. en

Motivering

Luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, diensten in verband met onroerend goed en 
permanente sport- en recreatieve velden moeten uitgesloten blijven van rechtstreekse 
betalingen.

Amendement 514
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken en de eerlijke verdeling van de 
directe betalingen te garanderen, moet de 
inkomenssteun op echte landbouwers 
worden toegespitst. Om ervoor te zorgen 
dat voor die toespitsing van de steun een 
gemeenschappelijke benadering op het 
niveau van de Unie wordt gevolgd, moet 
een kaderdefinitie voor "echte landbouwer" 
worden vastgesteld die de 
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lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

gemeenschappelijke elementen omvat. 
Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken. De 
kaderdefinitie moet, in elk geval, helpen 
om het bestaande familiale 
landbouwmodel dat in de Europese Unie 
bestaat te vrijwaren en moet gebaseerd 
zijn op een geloofwaardige 
landbouwactiviteit zoals geformuleerd in 
artikel 4, lid 1, onder a) van deze 
Verordening.

Or. nl

Amendement 515
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken en een eerlijke verdeling van 
rechtstreekse betalingen te waarborgen, 
moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
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lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

vastgesteld die de gemeenschappelijke
elementen omvat. Uitgaande van dit kader 
moeten de lidstaten in hun strategische 
GLB-plannen bepalen welke landbouwers 
niet als echte landbouwers worden 
beschouwd, gebaseerd op voorwaarden 
zoals een inkomenstoets, de arbeidsinput 
op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers. Pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, mogen niet
van de steun worden uitgesloten, aangezien 
het vaak zo is dat hun uiteenlopende 
activiteiten het sociaaleconomische weefsel 
van de plattelandsgebieden versterken. De 
kaderdefinitie moet hoe dan ook bijdragen 
tot het behoud van het in de Europese 
Unie bestaande model van 
familielandbouwbedrijven en worden 
gebaseerd op een duidelijk aangemerkte 
landbouwactiviteit overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder a).

Or. en

Motivering

De toewijzing van rechtstreekse betalingen aan echte landbouwers, die een duidelijke 
koppeling hebben met landbouwactiviteiten, is de eerlijkste oplossing als het aankomt op de 
herverdeling van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF).

Amendement 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken en een eerlijke verdeling van 
rechtstreekse betalingen te waarborgen, 
moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
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wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de gemeenschappelijke
elementen omvat. Uitgaande van dit kader 
moeten de lidstaten in hun strategische 
GLB-plannen bepalen welke landbouwers 
niet als echte landbouwers worden 
beschouwd, gebaseerd op voorwaarden 
zoals een inkomenstoets, de arbeidsinput 
op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers. Pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, mogen niet
van de steun worden uitgesloten, aangezien 
het vaak zo is dat hun uiteenlopende 
activiteiten het sociaaleconomische weefsel 
van de plattelandsgebieden versterken. De 
kaderdefinitie moet hoe dan ook bijdragen 
tot het behoud van het in de Europese 
Unie bestaande model van 
familielandbouwbedrijven en worden 
gebaseerd op een duidelijk aangemerkte 
landbouwactiviteit overeenkomstig artikel 
4, lid 1, onder a).

Or. en

Motivering

De gemeenschappelijke elementen van het GLB, zoals definities, moeten op EU-niveau 
worden overeengekomen en bepaald, maar met voldoende flexibiliteit om op het niveau van 
de lidstaten te kunnen worden verfijnd.

Amendement 517
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, kunnen de lidstaten in hun 
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landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

strategische GLB-plannen bepalen welke 
landbouwers niet als echte landbouwers 
worden beschouwd, gebaseerd op 
voorwaarden zoals een inkomenstoets, de 
arbeidsinput op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers. Een dergelijke definitie mag er 
ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. en

Amendement 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, kunnen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen bepalen welke 
landbouwers niet als echte landbouwers 
worden beschouwd, gebaseerd op 
voorwaarden zoals een inkomenstoets, de 
arbeidsinput op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers. Een dergelijke definitie mag er 
ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
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landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. en

Amendement 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Om te voorkomen dat een 
gevaarlijke tendens van speculatieve 
landroof ontstaat, moeten de lidstaten 
uitgaande van dit kader in hun strategische 
GLB-plannen bepalen welke landbouwers 
niet als echte landbouwers worden 
beschouwd, gebaseerd op voorwaarden 
zoals een inkomenstoets, de arbeidsinput 
op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers, en ervoor zorgen dat echte 
landbouwers daadwerkelijk GLB-steun 
ontvangen. Een dergelijke definitie mag er 
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worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. ro

Amendement 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader kunnen de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken. Deze 
kaderdefinitie moet er in elk geval toe 
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bijdragen het bestaande model van de 
familieboerderij in de EU te handhaven 
en moet gebaseerd zijn op plausibele 
landbouwactiviteiten.

Or. ro

Amendement 521
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel 
en de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun worden 
toegespitst op landbouwers die een 
landbouwactiviteit uitvoeren op het 
landbouwareaal van hun bedrijf. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moeten een kaderdefinitie 
voor "landbouwer", die de essentiële 
elementen omvat, en een duidelijke 
definitie van "landbouwer" om te bepalen 
of iemand in aanmerking komt voor 
steun, worden vastgesteld. Uitgaande van 
dit kader moeten de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen bepalen welke 
landbouwers in aanmerking komen voor 
steun. De beleidskoers voor 
plattelandsontwikkeling heeft 
landbouwers aangemoedigd om hun 
activiteiten te diversifiëren buiten het 
landbouwbedrijf, en dit mag er niet toe 
leiden dat pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.
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Or. en

Motivering

De definitie van een landbouwer moet op EU-niveau worden vastgesteld om te bepalen of 
iemand in aanmerking komt voor betalingen en om een gelijk speelveld tot stand te brengen. 
De term "landbouwer" moet niet worden gecombineerd met termen die vraagtekens plaatsen 
bij hun legitimiteit. Het schrappen van het woord "echt" moet in de hele tekst worden 
toegepast.

Amendement 522
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op één of meerdere
voorwaarden zoals een inkomenstoets, de 
arbeidsinput op het landbouwbedrijf, de 
leeftijd van de landbouwer ten aanzien 
van de nationale bepalingen betreffende 
de wettige pensioengerechtigde leeftijd,
het ondernemingsdoel en/of de opname in 
registers. Een dergelijke definitie mag er 
ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
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sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. fr

Amendement 523
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel 
en de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op
subsidiabele landbouwers worden 
toegespitst. Om ervoor te zorgen dat voor 
die toespitsing van de steun een 
gemeenschappelijke benadering op het 
niveau van de Unie wordt gevolgd, moet 
een kaderdefinitie van "subsidiabele
landbouwer" worden vastgesteld, waarin 
brede criteria worden opgenomen die de 
lidstaten in staat stellen in hun strategische 
GLB-plannen te bepalen welke 
landbouwers op basis van vastgestelde 
criteria niet als subsidiabel worden 
beschouwd. Een dergelijke definitie mag er 
ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. en

Amendement 524
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

(9) Om het deelnemersbestand van het 
GLB verder te verbeteren, moet de 
inkomenssteun op echte landbouwers 
worden toegespitst. Om ervoor te zorgen 
dat voor die toespitsing van de steun een 
gemeenschappelijke benadering op het 
niveau van de Unie wordt gevolgd, moet 
een kaderdefinitie voor "echte landbouwer" 
worden vastgesteld die de essentiële 
elementen omvat. Uitgaande van dit kader 
moeten de lidstaten in hun strategische 
GLB-plannen bepalen welke landbouwers 
niet als echte landbouwers worden 
beschouwd, gebaseerd op voorwaarden 
zoals een inkomenstoets, de gewerkte uren
op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers. Een dergelijke definitie mag er 
ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. es

Amendement 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
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van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "landbouwer" worden vastgesteld die 
de essentiële elementen omvat. Uitgaande 
van dit kader moeten de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen bepalen welke 
landbouwers niet als echte landbouwers 
worden beschouwd, gebaseerd op 
voorwaarden zoals een inkomenstoets, de 
arbeidsinput op het landbouwbedrijf, het 
ondernemingsdoel en de opname in 
registers. Een dergelijke definitie mag er 
ook niet toe leiden dat pluri-actieve 
landbouwers die actief landbouw 
bedrijven, maar ook niet-agrarische 
activiteiten buiten hun landbouwbedrijf 
verrichten, van de steun worden 
uitgesloten, aangezien het vaak zo is dat 
hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. de

Amendement 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
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inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf en de opname in registers. 
Een dergelijke definitie mag er ook niet toe 
leiden dat pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook 
niet-agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. en

Amendement 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 

(9) Om het GLB nog performanter te 
maken, moet de inkomenssteun op echte 
landbouwers worden toegespitst. Om 
ervoor te zorgen dat voor die toespitsing 
van de steun een gemeenschappelijke 
benadering op het niveau van de Unie 
wordt gevolgd, moet een kaderdefinitie 
voor "echte landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat. Uitgaande van dit kader moeten de 
lidstaten in hun strategische GLB-plannen 
bepalen welke landbouwers niet als echte 
landbouwers worden beschouwd, 
gebaseerd op voorwaarden zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel en 
de opname in registers. Een dergelijke 
definitie mag er ook niet toe leiden dat 
pluri-actieve landbouwers die actief 
landbouw bedrijven en die bijdragen aan 
de duurzaamheid van de landbouw, van 
de steun worden uitgesloten, aangezien het 
vaak zo is dat hun uiteenlopende 
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sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

activiteiten het sociaaleconomische weefsel 
van de plattelandsgebieden versterken.

Or. it

Amendement 528
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om steun te verlenen 
in de vorm van rechtstreekse betalingen, 
alsook ondersteuning in het kader van 
sectorale interventies en interventies ten 
behoeve van plattelandsontwikkeling, aan 
rechtspersonen of groepen van 
natuurlijke personen of rechtspersonen 
die voldoen aan de definitie van "echte 
landbouwer" en de rechten en plichten in 
acht nemen die gelden voor individuele 
landbouwers die de functie van 
bedrijfsleider hebben, met name gelet op 
hun economische, sociale en fiscale 
situatie, teneinde rekening te houden met 
gevallen van rechtspersonen of groepen 
van natuurlijke personen of 
rechtspersonen, waarvan de individuele 
leden in de nationale wetgeving 
vergelijkbare rechten en verplichtingen 
zijn toegekend als de individuele 
landbouwers die het statuut van 
bedrijfsleider hebben, met name wat hun 
economische, sociale en fiscale situatie 
betreft, voor zover ze hebben bijgedragen 
aan het versterken van de 
landbouwstructuren van de 
desbetreffende rechtspersonen of groepen. 
De groepen ontvangen in eigen naam het 
gecumuleerde bedrag van de steun voor 
iedere individuele landbouwer die lid is, 
mits deze in staat zijn om aan te tonen dat 
al wie aangesloten is, bijdraagt aan de 
versterking van de samenleving.
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Or. fr

Amendement 529
Maria Gabriela Zoană

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In het GLB moet een benadering 
van gendermainstreaming worden 
toegepast, aangezien vrouwen in 
plattelandsgebieden te maken krijgen met 
specifieke uitdagingen en in sommige 
gevallen meervoudige discriminatie met 
betrekking tot onderwijs, beroeps- en 
professionele opleiding, werkgelegenheid 
en toegang tot sociale bescherming. Door 
vrouwen geleide landbouwbedrijven zijn 
meestal aanzienlijk kleiner en met de 
bijdrage van vrouwen als echtgenoten van 
landbouwers wordt niet altijd rekening 
gehouden. Hierdoor hebben zij geen 
onafhankelijk inkomen en kan hun 
toegang tot sociale bescherming niet 
worden gegarandeerd, waardoor er kloven 
tussen mannen en vrouwen in 
plattelandsgebieden ontstaan wat hun 
betaling en pensioen betreft.

Or. en

Amendement 530
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Voorts kunnen de lidstaten voor 
rechtspersonen of groepen die bestaan uit 
natuurlijke of rechtspersonen passende 
drempels en plafonds bepalen die van 
toepassing zijn op de vormen van steun en 
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interventies die zijn vastgesteld in het 
kader van de strategische plannen van de 
lidstaten. Om de structuren van 
landbouwbedrijven te versterken door de 
oprichting van deze rechtspersonen of 
groepen te eisen, kunnen deze specifieke 
regels derhalve worden toegepast wanneer 
de nationale wetten het individuele lid 
rechten en plichten toekennen die 
vergelijkbaar zijn met die van de 
individuele landbouwer die aan het hoofd 
staat van een landbouwbedrijf.

Or. en

Amendement 531
Maria Gabriela Zoană

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De lidstaten trachten 
gendergelijkheid te bevorderen in 
plattelandsgebieden en rekening te 
houden met de kwetsbare positie van 
vrouwen wanneer zij hun strategisch plan 
opstellen. Het strategisch plan wordt op 
een genderbewuste manier ontwikkeld, 
uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd. In 
dit opzicht garanderen de lidstaten dat 
vrouwelijke landbouwers toegang hebben 
tot bedrijfsadviesdiensten en moedigen zij 
vrouwen aan deel te nemen aan het 
monitoringcomité van het GLB. De 
lidstaten versterken hun capaciteiten op 
het gebied van genderbewust budgetteren 
en het verzamelen van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens.

Or. en

Amendement 532
Luke Ming Flanagan
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namens de GUE/NGL-Fractie
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
de essentiële elementen omvat.

(10) Om bij het nastreven van het 
kritieke doel van generatievernieuwing te 
zorgen voor consistentie tussen de 
interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en de 
interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
de essentiële brede elementen omvat en 
niet beperkend is, zodat nieuwe actoren in 
de landbouwsector er ook onder vallen en 
de definitie een afspiegeling vormt van de 
praktische realiteit in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Eerdere steunregelingen op dit gebied waren te beperkend en hadden tot gevolg dat jonge 
landbouwers werden uitgesloten van steun.

Amendement 533
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
de essentiële elementen omvat.

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
de gemeenschappelijke elementen omvat, 
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in overeenstemming met voorgestelde 
verordening nr. 2016/0282B(COD).

Or. en

Amendement 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie
voor "jonge landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat.

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de lidstaten een specifieke 
overeenkomstige definitie voor "jonge 
landbouwer" worden vastgesteld die de 
essentiële elementen omvat.

Or. ro

Amendement 535
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
de essentiële elementen omvat.

(10) Om bij het nastreven van het doel 
van de generatievernieuwing te zorgen 
voor consistentie tussen de interventietypes 
in de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie voor 
"jonge landbouwer" worden vastgesteld die 
gemeenschappelijke elementen omvat.

Or. hr
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Amendement 536
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om bij het nastreven van 
het doel van het vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden te zorgen voor 
consistentie tussen de interventietypes in 
de vorm van rechtstreekse betalingen en 
de interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie 
voor "nieuwe landbouwer" worden 
vastgesteld die gemeenschappelijke 
elementen omvat.

Or. hr

Motivering

In de verordening moet een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen jonge en nieuwe 
landbouwers. Tevens moet in specifieke interventietypes voor elke groep en een opsplitsing 
van de hiervoor uitgetrokken middelen worden voorzien.

Amendement 537
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) In het GLB moet rekening 
worden gehouden met het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen op 
het grondgebied van de Europese Unie, 
met speciale aandacht voor de 
bevordering van de participatie van 
vrouwen in de sociaaleconomische 
ontwikkeling van plattelandsgebieden.
Deze verordening moet ertoe bijdragen 
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dat het werk van vrouwen zichtbaarder is, 
meer gewaardeerd wordt en in 
aanmerking wordt genomen bij de 
specifieke doelstellingen die door de 
lidstaten worden voorgesteld in hun 
strategische plannen.

Or. hr

Amendement 538
Manolis Kefalogiannis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.
Het GLB moet expliciet rekening houden 
met het gelijkheidsbeleid van de Europese 
Unie, met bijzondere aandacht voor de 
noodzaak om de participatie van vrouwen 
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in de ontwikkeling van het 
sociaaleconomische weefsel van 
plattelandsgebieden te bevorderen. De 
onderhavige verordening moet ertoe 
bijdragen het werk van vrouwen 
zichtbaarder te maken, zodat er rekening 
mee moet worden gehouden binnen de 
specifieke doelstellingen die de lidstaten 
in hun strategische plannen zullen 
behandelen.

Or. en

Amendement 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen en internationale 
toezeggingen, is het passend een reeks 
algemene doelstellingen vast te stellen die 
een weerspiegeling zijn van de oriëntaties 
die in de mededeling "De toekomst van 
voeding en landbouw" zijn gegeven. 
Daarnaast moet op het niveau van de Unie 
een reeks specifieke doelstellingen worden 
omschreven, die de lidstaten moeten 
omzetten in hun strategische GLB-plannen. 
Om naar een evenwicht tussen de 
verschillende dimensies van duurzame 
ontwikkeling te streven, moeten de 
lidstaten worden verplicht om 
maatregelen te treffen om alle specifieke 
doelstellingen tegelijkertijd te realiseren.
Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen moeten de algemene GLB-
doelstellingen worden vertaald naar 
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wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, wilde en 
gedomesticeerde biodiversiteit, 
waterbescherming, volksgezondheid, 
werkgelegenheid, hernieuwbare energie, 
dierenwelzijn en milieu.

Or. en

Motivering

Doelstellingen moeten gelijk worden behandeld, hetgeen betekent dat het lidstaten niet moet 
worden toegestaan om een of meerdere van de doelstellingen die op EU-niveau worden 
bepaald te negeren of er minder belang aan te hechten. Bij politieke keuzes zullen soms 
afwegingen moeten worden gemaakt tussen de doelstellingen, maar met de algehele strategie 
moeten al deze doelstellingen gelijktijdig worden aangepakt.

Amendement 540
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten nastreven in hun strategische 
GLB-plannen. Aan de hand van deze 
specifieke doelstellingen, waarmee naar 
een evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
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effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu. De 
Commissie moet erop toezien dat de 
lidstaten naast de bepalingen van deze 
verordening geen voorwaarden stellen die 
afbreuk zouden doen aan de biodiversiteit 
op het boerenbedrijf.

Or. ro

Amendement 541
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en tegelijkertijd de 
gemeenschappelijkheid ervan te 
beschermen, en om ervoor te zorgen dat de 
Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van evenwichtige, ecologisch 
verantwoorde territoriale ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
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wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

Or. en

Motivering

Het GLB moet "gemeenschappelijk" blijven in de hele EU en alle gebieden ondersteunen.

Amendement 542
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven, opdat de Unie een duurzame 
langetermijnvisie op de 
landbouwontwikkeling formuleert. 
Daarnaast moet op het niveau van de Unie 
een reeks specifieke doelstellingen worden 
omschreven, die de lidstaten moeten 
omzetten in hun strategische GLB-plannen. 
Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
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wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

Or. pl

Amendement 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven, opdat de Unie een duurzame 
langetermijnvisie op de 
landbouwontwikkeling formuleert. 
Daarnaast moet op het niveau van de Unie 
een reeks specifieke doelstellingen worden 
omschreven, die de lidstaten moeten 
omzetten in hun strategische GLB-plannen. 
Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

Or. pl
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Amendement 544
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Om naar een evenwicht tussen de 
verschillende dimensies van duurzame 
ontwikkeling te streven, moeten de 
lidstaten maatregelen treffen om alle 
doelstellingen te realiseren, in lijn met de 
effectbeoordeling. Aan de hand van deze 
specifieke doelstellingen moeten de 
algemene GLB-doelstellingen worden 
vertaald naar concretere prioriteiten, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
betrokken wetgeving van de Unie, met 
name op het gebied van klimaat, energie en 
milieu.

Or. en

Amendement 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om de doelstellingen van het GLB 
na te streven zoals vastgelegd in artikel 39 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) en om 
ervoor te zorgen dat de Unie adequaat 
reageert op haar meest recente uitdagingen, 
is het passend een reeks algemene 
doelstellingen vast te stellen die een 
weerspiegeling zijn van de oriëntaties die 
in de mededeling "De toekomst van 
voeding en landbouw" zijn gegeven. 
Daarnaast moet op het niveau van de Unie 
een reeks specifieke doelstellingen worden 
omschreven, die de lidstaten moeten 
nastreven in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten op economisch, 
milieu- en sociaal gebied, met bijzondere 
aandacht voor gebieden die ontvolkt 
raken, waarbij rekening wordt gehouden 
met de betrokken wetgeving van de Unie.

Or. es

Amendement 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest
recente uitdagingen, is het passend een 

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
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reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee stappen worden 
genomen met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat en milieu.

Or. en

Amendement 547
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid moet rekening houden 
met dreigingen voor de duurzame 
ontwikkeling van de landbouw en met de 
volgende factoren:

– minder maar grotere 
landbouwbedrijven: in 2013 waren er 10,8 
miljoen landbouwbedrijven (een daling 
van 22 % ten opzichte van 2007), maar de 
gemiddelde omvang steeg van 12,6 ha 
naar 16,1 ha;

– een daling van 25 % in het aantal 
personen dat werkzaam is in de landbouw 
(van 12,8 miljoen voltijdsequivalenten in 
2005 naar 9,5 miljoen in 2017);
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– sinds 2010 is de EU een netto-
exporteur van voedsel, met een 
handelsoverschot van 20,5 miljard EUR 
in 2017, dat met name voor rekening komt 
van verwerkte voeding en dranken – de 
EU is een netto-importeur van niet-
verwerkte landbouwproducten;

– een gemiddeld landbouwbedrijf 
verschaft werk voor minder dan één 
voltijds werkende persoon;

– de resultaten variëren sterk in de 
verschillende sectoren, maar het inkomen 
uit landbouw per voltijds werkende 
persoon is aanzienlijk gestegen;

– een ouder wordende populatie 
landbouwers, en steeds minder jonge 
landbouwers: voor elke 100 bedrijfsleiders 
van landbouwbedrijven boven de 55 is het 
aantal bedrijfsleiders van jonger dan 35 
gedaald van 14 in 2010 naar 11 in 2013.

Or. en

Amendement 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid moet rekening houden 
met dreigingen voor de duurzame 
ontwikkeling van de landbouw en met de 
volgende factoren:

– minder maar grotere 
landbouwbedrijven: in 2013 waren er 
10,8 miljoen landbouwbedrijven (een 
daling van 22 % ten opzichte van 2007), 
maar de gemiddelde omvang steeg van 
12,6 ha naar 16,1 ha;

– een daling van 25 % in het aantal 
personen dat werkzaam is in de landbouw 
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(van 12,8 miljoen voltijdsequivalenten in 
2005 naar 9,5 miljoen in 2017);

– sinds 2010 is de EU een 
netto-exporteur van voedsel, met een 
handelsoverschot van 20,5 miljard EUR 
in 2017, dat met name voor rekening komt 
van verwerkte voeding en dranken – de 
EU is een netto-importeur van niet-
verwerkte landbouwproducten;

– een gemiddeld landbouwbedrijf 
verschaft werk voor minder dan één 
voltijds werkende persoon;

– de resultaten variëren sterk in de 
verschillende sectoren, maar het inkomen 
uit landbouw per voltijds werkende 
persoon is aanzienlijk gestegen;

– een ouder wordende populatie 
landbouwers, en steeds minder jonge 
landbouwers: voor elke honderd
bedrijfsleiders van landbouwbedrijven 
boven de 55 is het aantal bedrijfsleiders 
van jonger dan 35 gedaald van 14 in 2010 
naar elf in 2013.

Or. en

Amendement 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Als de grootste exporteur 
en -importeur van agrovoedingsmiddelen 
ter wereld, heeft de EU via haar GLB 
aanzienlijke invloed op de internationale 
landbouwmarkten en dus potentieel ook 
op de landbouwproductiecapaciteit en 
voedingsconsumptiepatronen in derde 
landen, de bestaanszekerheid van 
kleinschalige boeren en de veerkracht van 
landbouwgemeenschappen en 
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ecosystemen. In het GLB wordt rekening 
gehouden met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU 
als uiteengezet in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), waarin het 
beginsel van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling (PCD) wordt vastgesteld, en 
met het recht op ontwikkeling dat is 
opgenomen in de Verklaring inzake het 
recht op ontwikkeling1 bis. Maatregelen in 
het kader van deze verordening mogen de 
voedselproductie, verwerkingscapaciteit 
en voedselzekerheid op de lange termijn 
van ontwikkelingslanden, en dan met 
name de minst ontwikkelde landen, niet in 
gevaar brengen en moeten het "berokken 
geen schade"-beginsel eerbiedigen, 
evenals internationale verplichtingen op 
het gebied van ontwikkeling, 
mensenrechten, klimaat en het milieu.

_________________

1 bis Goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in 
Resolutie 41/128 van 4 december 1986.

Or. en

Motivering

De externe dimensie van het GLB werd door de Commissie onderschreven in haar 
mededeling over de toekomst van voeding en landbouw (COM(2017) 713). In het toekomstige 
GLB moet rekening worden gehouden met de ontwikkelingsdoelstellingen en moet het 
beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling (artikel 208 VWEU) worden toegepast. 
Evenzo moet het GLB worden afgestemd op de verplichtingen van de EU in het kader van de 
mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de SDG's, en de 
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 550
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(11 bis) Het GLB moet expliciet 
rekening houden met het gelijkheidsbeleid 
van de Europese Unie, met bijzondere 
aandacht voor de noodzaak om de 
participatie van vrouwen in de 
ontwikkeling van het sociaaleconomische 
weefsel van plattelandsgebieden te 
bevorderen. De onderhavige verordening 
bijdragen aan de erkenning van het werk 
van vrouwen, zodat daarmee rekening 
moet worden gehouden binnen de 
specifieke doelstellingen die de lidstaten 
in hun strategische plannen zullen 
behandelen.

Or. es

Amendement 551
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Gendergelijkheid is een 
kerndoelstelling van de EU en haar 
lidstaten en moet worden geïntegreerd in 
het GLB en de strategische plannen van 
de lidstaten op een manier die 
plattelandsontwikkeling en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
de vrouwen die er wonen ten goede komt.

Or. en

Amendement 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een veerkrachtiger en duurzamer 
GLB moet onderzoek en innovatie in de 
armen sluiten om van nut te zijn voor de 
talrijke functies die de landbouw-, 
bosweide- en voedingssystemen van de 
Unie vervullen; daarbij moet worden 
geïnvesteerd in technologische 
ontwikkeling en digitalisering en moet de 
toegang tot onpartijdige, degelijke, 
relevante en nieuwe kennis worden 
verbeterd. De technologische ontwikkeling 
die gebaseerd is op de digitalisering en 
robotisering van landbouwbedrijven en 
die voor landbouwers forse investeringen 
en het verlies aan controle over hun 
bedrijf met zich meebrengt, kan leiden tot 
een verdere terugloop in het aantal 
landbouwbedrijven en een verschraling 
van het platteland.

Or. es

Amendement 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering, moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd en moet 
de onderlinge uitwisseling worden 
bevorderd van de kennis en expertise die 
landbouwers momenteel hebben, 
waaronder beste praktijken om het 
concurrentievermogen te bevorderen en 
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de prestaties ten opzichte van milieu- en 
klimaatdoelstellingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 554
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd, met 
name door het bevorderen van de toegang 
van landbouwers tot opleidingen, 
kennisuitwisseling tussen landbouwers en 
participatief onderzoek.

Or. es

Amendement 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 

(12) Een resistenter en duurzamer GLB 
moet onderzoek en innovatie in de armen 
sluiten om van nut te zijn voor de talrijke 
functies die de landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
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voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling, digitalisering 
en agro-ecologische praktijken, moet de 
toegang tot onpartijdige, degelijke, 
relevante en nieuwe kennis worden 
verbeterd en moeten mogelijkheden 
worden geboden voor landbouwers om 
onderling kennis uit te wisselen ten 
gunste van plattelandsgemeenschappen 
en de landbouwsector.

Or. en

Amendement 556
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd. 
Daarnaast moet in het GLB aandacht 
worden besteed aan gendermainstreaming 
door rekening te houden met alle aspecten 
van de activiteiten van vrouwen in de 
landbouw en in plattelandsgebieden.

Or. en

Motivering

Vrouwen moeten, op een manier die de gendergelijkheid vergroot, adequaat worden gesteund 
voor het werk dat zij doen op het gebied van landbouw en voor de bijdragen die zij leveren.
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Amendement 557
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd. 
Daarnaast moet in het GLB aandacht 
worden besteed aan gender door rekening 
te houden met alle aspecten van de 
activiteiten van vrouwen in de landbouw 
en in plattelandsgebieden.

Or. en

Amendement 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet in gepaste mate worden 
geïnvesteerd in technologische 
ontwikkeling en digitalisering, rekening 
houdend met de verhoudingsgewijs 
geringe technologische input in de 
landbouw, en moet de toegang tot 
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onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

Or. ro

Amendement 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet, gezien de relatief geringe 
benutting van nieuwe technologieën in de 
landbouw, adequaat worden geïnvesteerd 
in technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

Or. en

Amendement 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
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digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd met het 
oog op investeringen in technologie en in 
digitalisering op het platteland.

Or. ro

Amendement 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om bij te 
dragen aan de verbetering van de 
productietechnieken, de productiviteit van 
factoren te verhogen, van nut te zijn voor 
de talrijke functies die de landbouw-, 
bosbouw- en voedingssystemen van de 
Unie vervullen; daarbij moet worden 
geïnvesteerd in technologische 
ontwikkeling en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

Or. it

Motivering

De doelstellingen van het GLB 2021-2027 zijn sterk gericht op duurzaamheid, 
milieubevorderende acties en het bestrijden van de klimaatverandering.

Ze worden opnieuw in evenwicht gebracht en afgestemd op de doelen van artikel 39 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zodat ze ook een verbeterde 
productiviteit van de productiefactoren nastreven.

Bovendien is digitalisering niet de enige reden voor investeringen in technologische 
ontwikkeling. De kwestie moet in een bredere context blijven bezien.

Amendement 562
Mairead McGuinness



PE629.664v01-00 94/206 AM\1167703NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- (waaronder 
agrobosbouw-) en voedingssystemen van 
de Unie vervullen; daarbij moet worden 
geïnvesteerd in technologische 
ontwikkeling en digitalisering en moet de 
toegang tot onpartijdige, degelijke, 
relevante en nieuwe kennis worden 
verbeterd.

Or. en

Amendement 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en
voedingssystemen en slimme dorpen van 
de Unie vervullen; daarbij moet worden 
geïnvesteerd in technologische 
ontwikkeling en digitalisering en moet de 
toegang tot onpartijdige, degelijke, 
relevante en nieuwe kennis worden 
verbeterd.

Or. en
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Amendement 564
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, agrobosbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

Or. en

Amendement 565
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, agrobosbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

Or. en
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Motivering

Agro-bosbouwsystemen leveren allerlei voordelen op voor landbouw- en voedselsystemen.

Amendement 566
Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

Or. en

Amendement 567
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
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nieuwe kennis worden verschaft en deze 
toegang worden verbeterd.

Or. en

Amendement 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Terwijl het in het kader van het 
uitvoeringsmodel van het GLB aan de Unie 
is om zowel de doelstellingen van de Unie 
vast te stellen als de interventietypes en de 
voor de lidstaten geldende basisvereisten 
van de Unie te omschrijven, moet het aan 
de lidstaten zijn om dat kader van de Unie 
om te zetten in voor de begunstigden 
geldende steunregelingen. In die context 
moeten de lidstaten handelen in 
overeenstemming met het Handvest van 
de grondrechten en de algemene 
beginselen van het Unierecht en ervoor 
zorgen dat het rechtskader voor de 
toekenning van de steun van de Unie aan 
de begunstigden wordt gebaseerd op hun 
strategische GLB-plannen en strookt met 
de beginselen en de voorschriften van deze 
verordening en de [horizontale 
verordening].

(13) Terwijl het in het kader van het 
uitvoeringsmodel van het GLB aan de Unie 
is om zowel de doelstellingen van de Unie 
vast te stellen als de interventietypes en de 
voor de lidstaten geldende basisvereisten 
van de Unie te omschrijven, moet het aan 
de lidstaten zijn om dat kader van de Unie 
om te zetten in voor de begunstigden 
geldende steunregelingen. In die context 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het 
rechtskader voor de toekenning van de 
steun van de Unie aan de begunstigden 
wordt gebaseerd op hun strategische GLB-
plannen en strookt met de beginselen en de 
voorschriften van deze verordening en de 
[horizontale verordening].

Or. fr

Amendement 569
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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13 bis. Bij de uitvoering van de 
strategische GLB-plannen moeten 
transversale beginselen zoals vastgelegd 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie ("VEU") en in 
artikel 10 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
("VWEU"), met inbegrip van de in 
artikel 5 VEU vastgelegde beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, in acht 
worden genomen. De lidstaten en de 
Commissie moeten ook voldoen aan de 
verplichtingen van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap, en toegankelijkheid garanderen 
in overeenstemming met artikel 9 daarvan 
en met de wetgeving van de Unie tot 
harmonisering van toegankelijkheidseisen 
voor producten en diensten. De lidstaten 
en de Commissie moeten ernaar streven 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en gendermainstreaming te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid te 
bestrijden. De fondsen mogen niet worden 
gebruikt om maatregelen te ondersteunen 
die bijdragen aan eender welke vorm van 
segregatie, discriminatie of uitsluiting. De 
doelstellingen van de fondsen moeten 
worden nagestreefd vanuit het perspectief 
van duurzame ontwikkeling, in 
overeenstemming met het door het 
Verdrag van Aarhus en de Unie 
bevorderde doel om de kwaliteit van het 
milieu te behouden, te beschermen en te 
verbeteren en klimaatverandering te 
bestrijden overeenkomstig artikel 11 en 
artikel 191, lid 1, VWEU en onder 
toepassing van het beginsel "de vervuiler 
betaalt".

Or. lt



AM\1167703NL.docx 99/206 PE629.664v01-00

NL

Amendement 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij de uitvoering van de 
strategische GLB-plannen moeten 
horizontale beginselen zoals vastgelegd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie ("VWEU"), met 
inbegrip van de in artikel 5 VEU 
vastgelegde beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid, in acht worden 
genomen. De lidstaten en de Commissie 
moeten ernaar streven ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen 
en de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen, het genderperspectief te 
integreren en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid te 
bestrijden. De fondsen mogen niet worden 
gebruikt om maatregelen te ondersteunen 
die bijdragen aan eender welke vorm van 
segregatie, discriminatie of uitsluiting. De 
doelstellingen van de fondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling, in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus en in lijn met de inspanningen 
van de Unie ter bevordering van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu en bestrijding van 
de klimaatverandering, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast.

Or. en
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Amendement 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De doelstellingen van de 
strategische GLB-plannen moeten worden 
nagestreefd in het kader van de in de 
Europese pijler van sociale rechten 
uiteengezette doelstellingen. Om een 
betere en duurzamere toekomst voor 
iedereen te bewerkstelligen, moet de steun 
worden gericht op de overkoepelende en 
juridisch bindende Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de 
duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's) en 
de bijbehorende streefcijfers voor 2030. 
De lidstaten moeten zorgen voor 
consistentie, samenhang en synergie met 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de SDG's, en daarbij lokale uitdagingen 
in aanmerking nemen.

Or. en

Amendement 572
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 

(14) Om een moderne, concurrerende
en veerkrachtige landbouwsector te 
bevorderen blijven rechtstreekse betalingen 
essentieel om de landbouwers een billijk 
inkomen te garanderen. Aangezien dit 
inkomen in de toekomst naar verwachting 
zal dalen, zal de rol van rechtstreeks 
betalingen nog groter worden en is het 
derhalve noodzakelijk dat het toekomstige 



AM\1167703NL.docx 101/206 PE629.664v01-00

NL

modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

GLB deze betalingen in hoge mate 
ondersteunt. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

Or. en

Amendement 573
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën. Er 
moet aandacht zijn voor maatschappelijke 
uitdagingen en onderwerpen als 
klimaatverandering (zowel mitigatie als 
aanpassing), op een manier die de 
landbouwers ten goede komt.

Or. en

Amendement 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Hierbij moet de nadruk sterk 
liggen op gerichte betalingen voor milieu, 
klimaat en dierenwelzijn, evenals voor het 
stimuleren van het 
concurrentievermogen. Tegelijk moet, met 
het oog op een betere beloning van de 
landbouwers op de markt, worden 
geïnvesteerd in herstructurering van 
landbouwbedrijven, modernisering, 
innovatie, diversificatie en benutting van 
nieuwe technologieën.

Or. en

Amendement 575
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers en gelijkwaardige leden van 
coöperaties als landbouwers en 
werknemers in de landbouw een billijk 
inkomen te garanderen. Tegelijk moet, met 
het oog op een betere beloning van de 
landbouwers op de markt, worden 
geïnvesteerd in herstructurering van 
landbouwbedrijven, modernisering, 
innovatie, diversificatie en benutting van 
nieuwe technologieën.

Or. de

Amendement 576
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
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Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen die 
geloofwaardig, billijk en eerlijk zijn,
essentieel om inkomenssteun voor
landbouwers te garanderen. Tegelijk moet, 
met het oog op een betere beloning van de 
landbouwers op de markt, worden 
geïnvesteerd in herstructurering van 
landbouwbedrijven, versterking van de 
positie van landbouwers in de 
voedselketen, modernisering, innovatie, 
diversificatie en benutting van nieuwe 
technologieën.

Or. en

Motivering

GLB-betalingen moeten billijk en eerlijk zijn om een aanhoudend publiek draagvlak te 
garanderen.

Amendement 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers 
op de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere productiviteit van factoren en 
een hogere marktwaarde van 
geproduceerde goederen en diensten, 
worden geïnvesteerd in herstructurering 
van landbouwbedrijven, modernisering, 
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innovatie, diversificatie en benutting van 
nieuwe technologieën.

Or. it

Motivering

De doelstellingen van het GLB 2021-2027 zijn sterk gericht op duurzaamheid, 
milieubevorderende acties en het bestrijden van de klimaatverandering.

Ze worden opnieuw in evenwicht gebracht en afgestemd op de doelen van artikel 39 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zodat ze ook een verbeterde 
productiviteit van de productiefactoren en een hogere marktwaarde van geproduceerde 
goederen en diensten nastreven.

Bovendien is digitalisering niet de enige reden voor investeringen in technologische 
ontwikkeling. De kwestie moet in een bredere context blijven bezien.

Amendement 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Gezien de thans bestaande 
investeringstekorten moet tegelijk, met het 
oog op een betere beloning van de 
landbouwers op de markt, worden 
geïnvesteerd in herstructurering van 
landbouwbedrijven, modernisering, 
innovatie, diversificatie en benutting van 
nieuwe technologieën.

Or. ro

Amendement 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
het huidige tekort aan investeringen en 
teneinde een betere beloning van de 
landbouwers op de markt mogelijk te 
maken, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

Or. en

Amendement 580
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een moderne, gedigitaliseerde, 
concurrerende en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

Or. en

Amendement 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op
een betere beloning van de landbouwers
op de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven,
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een duurzame en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen een rol spelen om 
de landbouwers een billijk inkomen te 
kunnen garanderen. Tegelijk moet, met het 
oog op het verbeteren van de veerkracht 
van de landbouwers, worden geïnvesteerd 
in, modernisering, innovatie en
diversificatie.

Or. en

Amendement 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, reconversie, 
diversificatie en benutting van nieuwe 
technologieën.

Or. ro

Amendement 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen het leeuwendeel 
van de begroting uitmaken en hebben 
deze betalingen derhalve het potentieel om 
bij te dragen aan het inkomen van 
landbouwers. Met het oog op een betere 
beloning van de landbouwers op de markt, 
moet de positie van landbouwers in de 
toeleveringsketen worden verbeterd en 
moeten korte toeleveringsketens worden 
versterkt.

Or. en

Motivering

Rechtstreekse betalingen vormen het grootste gedeelte van het GLB, maar hun oneerlijke 
verdeling heeft tot gevolg dat er geen sprake is van "eerlijke inkomenssteun". Investeringen in 
de herstructurering van landbouwbedrijven, modernisering, innovatie, diversificatie en 
nieuwe technologieën vormen eveneens instrumenten die sterk bijdragen aan de intensivering 
van de landbouw en aan sociale uitsluiting, omdat ze slechts een klein deel van de 
landbouwers helpen hun concurrentievermogen te vergroten. Om de beloning voor 
landbouwers op de markt echt te verbeteren, moet hun positie in de toeleveringsketen worden 
versterkt.

Amendement 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers 
op de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

(14) Om een duurzame en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
het waarborgen van een redelijke 
levensstandaard voor landbouwers, 
worden geïnvesteerd in herstructurering 
van landbouwbedrijven, innovatie, 
diversificatie en benutting van nieuwe 
technologieën.
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Or. es

Amendement 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen 
bedrijfsstrategie, moet een robuust kader
worden opgezet om te zorgen voor een 
adequaat risicobeheer. Daartoe zouden de 
lidstaten en de landbouwers, met het oog 
op capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Het is 
derhalve belangrijk om een robuust kader 
op te zetten om de markten te reguleren 
en te zorgen voor een adequaat beheer van 
de gezondheids- en klimatologische 
risico’s.

Or. es

Amendement 586
Maria Gabriela Zoană

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening. Rekening houdend met 
de bestaande genderkloven, onder meer 
op digitaal gebied, moet er een 
genderperspectief worden opgenomen en 
kunnen de lidstaten in het strategisch 
plan deelprogramma's ontwikkelen die 
vrouwelijke landbouwers ondersteunen bij 
het gebruik van financiële instrumenten 
en het vergroten van hun kennis en 
vaardigheden.

Or. en

Amendement 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

(15) In het kader van de grotere 
gerichtheid van het GLB op de Europese 
markt, zoals beschreven in de mededeling 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
kunnen blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader voor het toezicht 
op de markten worden opgezet om te 
zorgen voor een adequaat beheer van 
gezondheids- en klimaatrisico's, waarbij 
de valkuilen en problemen die zich bij 
andere wereldwijd aangenomen modellen 
hebben voorgedaan, worden voorkomen. 
Daartoe zouden de lidstaten en de 
landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

Or. en

Amendement 588
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, internationale 
handelsverdragen, klimaatverandering en 
de daarmee gepaard gaande toename van 
de frequentie en de ernst van extreme 
weersverschijnselen, alsmede sanitaire en 
fytosanitaire crises leiden tot risico's van 
prijsvolatiliteit en een toenemende druk op 
de inkomens. Hoewel de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om risico's op adequate wijze te beheren 
en beperken. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

Or. en

Motivering

Internationale handelsverdragen kunnen ongunstig zijn voor de positie van primaire 
producten in de EU.

Amendement 589
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
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blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

blootstelling aan de wereldmarkt, de 
effecten van klimaatverandering en de 
daarmee gepaard gaande toename van de 
frequentie en de ernst van extreme 
weersverschijnselen, alsmede sanitaire en 
fytosanitaire crises leiden tot risico's van 
prijsvolatiliteit en een toenemende druk op 
de inkomens. Hoewel de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om risico's op adequate wijze te beheren 
en beperken. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

Or. en

Motivering

In lijn met de beginselen van begrotingsefficiëntie, moet steun in de eerste plaats worden 
bestemd voor het beperken van risico's, aangezien klimaatgerelateerde effecten alleen maar
frequenter zullen worden. Volatiliteit houdt ook verband met blootstelling aan wereldmarkten, 
bijvoorbeeld het speculeren met voedsel via grondstoffen, toenemend protectionisme, politiek 
gemotiveerde barrières enz.

Amendement 590
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw", 
kunnen blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 

(15) Blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
geglobaliseerde markten voor 
landbouwproducten, 
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gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen,
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en 
een toenemende druk op de inkomens. 
Hoewel de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

vrijhandelsakkoorden en sanitaire en 
fytosanitaire crises hebben allemaal geleid
tot situaties van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
risicobeheer en het inkomen van 
landbouwers te beschermen. Daartoe 
zouden de lidstaten en de landbouwers, met 
het oog op capaciteitsopbouw, een beroep 
kunnen doen op een platform voor 
risicobeheer op het niveau van de Unie, dat 
de landbouwers adequate instrumenten 
verschaft om tijdens hoogtijdagen een 
buffer op te bouwen voor mindere tijden, 
hun investeringen aanreikt en hun toegang 
geeft tot werkkapitaal, opleiding, 
kennisoverdracht en adviesverlening.

Or. en

Amendement 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 

(16) Intensiveren van milieuzorg, 
instandhouding van biodiversiteit en 
genetische diversiteit in het 
landbouwsysteem, klimaatactie en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen van de Unie zijn zeer hoge 
prioriteiten voor de toekomst van de 
landbouw, bosbouw en 
plattelandsontwikkeling van de Unie. Het 
GLB moet in zijn architectuur dan ook een 
sterke ambitie tonen ten aanzien van deze 
doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om
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artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

verdere door niet-duurzame 
landbouwsystemen veroorzaakte
aantasting van het milieu en 
klimaatverandering te vermijden, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien. 
Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen en nadelen, zoals het feit dat 
zij geen toegang hebben tot de markten en 
toegevoegde waarde in steeds mindere 
mate terugvloeit naar de landelijke 
gebieden, evenals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen en het 
ontbreken van onderwijs, opleidingen en 
voorlichtingsdiensten waarmee de 
voornoemde uitdagingen kunnen worden 
aangepakt, onvoldoende investeringen in 
connectiviteit, infrastructuur en essentiële 
diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van 
cruciaal belang om, overeenkomstig de 
verklaring van Cork 2.0, het 
sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken. Daartoe moeten 
sociale inclusie, generatievernieuwing en 
de ontwikkeling van veerkrachtige dorpen 
en ondernemingen op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, 
agro-ecologische voedselsystemen, een 
decentrale infrastructuur voor de 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten, de circulaire 
economie en ecotoerisme inclusieve 
economische ontwikkeling en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten een 
essentiële rol spelen bij het garanderen 
van toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en andere 
ondernemingen op het platteland. De 
plattelandsgebieden kunnen 
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arbeidskansen bieden voor onder andere 
onderdanen van derde landen met een 
legale verblijfsstatus, waardoor hun 
sociale en economische integratie wordt 
bevorderd, vooral in het kader van Leader 
en strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 592
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen en tegelijkertijd 
een adequate afspiegeling vormen van de 
grotere lasten en eisen waarmee 
producenten worden geconfronteerd. 
Krachtens het uitvoeringsmodel moeten de 
acties om de aantasting van het milieu 
tegen te gaan en de klimaatverandering aan 
te pakken, resultaatgericht zijn. Daartoe 
moet artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

Or. en

Amendement 593
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

(16) Ondersteunen en verbeteren van 
milieubescherming en klimaatactie en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen van de Unie is een zeer hoge 
prioriteit voor de toekomst van de land- en 
bosbouw van de Unie. Het GLB moet in 
zijn architectuur dan ook meer ambitie 
tonen ten aanzien van deze doelstellingen. 
Krachtens het uitvoeringsmodel moeten de 
acties om de aantasting van het milieu 
tegen te gaan en de klimaatverandering aan 
te pakken, resultaatgericht zijn. Daartoe 
moet artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

Or. en

Amendement 594
Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien
van deze doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land-, tuin- en bosbouw 
van de Unie. Het GLB moet in zijn 
architectuur dan ook meer ambitie tonen 
ten aanzien van deze doelstellingen. 
Krachtens het uitvoeringsmodel moeten de 
acties om de aantasting van het milieu 
tegen te gaan en de klimaatverandering aan 
te pakken, resultaatgericht zijn. Daartoe 
moet artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

Or. en
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Amendement 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook aanzienlijk meer ambitie tonen ten 
aanzien van deze doelstellingen. Krachtens 
het uitvoeringsmodel moeten de acties om 
de aantasting van het milieu tegen te gaan 
en de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe wordt
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting gezien.

Or. en

Amendement 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 



PE629.664v01-00 118/206 AM\1167703NL.docx

NL

de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen 
van toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen.
De plattelandsgebieden kunnen 
arbeidskansen bieden voor onderdanen van 
derde landen met een legale 
verblijfsstatus, waardoor hun sociale en 
economische integratie wordt bevorderd, 
vooral in het kader van strategieën voor 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

de banen en de groei naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale inclusie 
en generatievernieuwing op het hele 
Europese platteland worden bevorderd. 
Zoals aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
aanvulling op de bedrijvigheid en 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden 
vormen. De plattelandsgebieden kunnen 
arbeidskansen bieden voor onderdanen van 
derde landen.

Or. es

Amendement 597
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
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wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige banen en het 
bevorderen van generatievernieuwing. 
Daartoe moeten de banen en de groei, 
waartoe de Commissie aanzet, naar het 
platteland worden gebracht en moeten 
sociale inclusie, generatievernieuwing en 
de ontwikkeling van "slimme dorpen" op 
het hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.
Tegelijkertijd moet rekening worden 
gehouden met het feit dat verschillende 
plattelandsgebieden buiten het 
toepassingsgebied van de momenteel 
beschikbare instrumenten (zoals de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
2014-2020) vallen als gevolg van 
administratieve grenzen in de lidstaten. 
Hierdoor ontstaat het risico dat de kloven 
tussen plattelandsgebieden, zelfs binnen 
dezelfde lidstaat, groter worden.

Or. en



PE629.664v01-00 120/206 AM\1167703NL.docx

NL

Amendement 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, de integratie van nieuwe 
landbouwers, grotere participatie van 
vrouwen in de plattelandseconomie,
generatievernieuwing en de ontwikkeling 
van "slimme dorpen" op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Om de 
plattelandseconomie te stabiliseren en 
diversifiëren, zijn ook start-ups en 
ontwikkeling nodig, zodat 
niet-landbouwbedrijven aanwezig blijven 
en in stand worden gehouden en er 
basisvoorzieningen beschikbaar zijn voor 
de plattelandsbevolking. Zoals aangegeven 
in de mededeling "De toekomst van 
voeding en landbouw" kunnen nieuwe 
waardeketens op het platteland, zoals 
hernieuwbare energie, de opkomende bio-
economie, de circulaire economie en 
ecotoerisme een gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
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wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 599
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in breedband en connectiviteit, 
infrastructuur en essentiële diensten, en een 
groot aantal wegtrekkende jongeren, is het 
van cruciaal belang om, overeenkomstig de 
verklaring van Cork 2.0, het 
sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken, in het bijzonder 
door het scheppen van banen en 
generatievernieuwing. Daartoe moeten de 
banen en de groei, waartoe de Commissie 
aanzet, naar het platteland worden gebracht 
en moeten sociale inclusie, steun voor 
jongeren, grotere participatie van 
vrouwen in de plattelandseconomie en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Het GLB draagt momenteel bij 
aan de vermindering van armoede en het 
scheppen van betere banen voor 
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circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

landbouwers in de hele EU en moet dat in 
de toekomst blijven doen. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
opkomende bio-economie, de circulaire 
economie en ecotoerisme een gunstig 
groei- en werkgelegenheidspotentieel 
bieden voor plattelandsgebieden. In deze 
context kunnen financiële instrumenten en 
het gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Breedband is cruciaal voor het garanderen van beter verbonden plattelandsgebieden en 
landbouwbedrijven en om banen en groei te scheppen in plattelandsgebieden. De EU heeft 
momenteel geen sterke en duidelijke strategie voor snel breedband en digitalisering in 
plattelandsgebieden. Het positieve effect van het GLB qua vermindering van armoede en de 
bijdrage aan het scheppen van werkgelegenheid, moet ook worden onderstreept.

Amendement 600
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
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in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

in breedband en connectiviteit, 
infrastructuur en essentiële diensten, en een 
groot aantal wegtrekkende jongeren, is het 
van cruciaal belang om, overeenkomstig de 
verklaring van Cork 2.0, het 
sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken, in het bijzonder 
door het scheppen van banen en 
generatievernieuwing. Daartoe moeten de 
banen en de groei, waartoe de Commissie 
aanzet, naar het platteland worden gebracht 
en moeten sociale inclusie, steun voor 
jongeren, grotere participatie van 
vrouwen in de plattelandseconomie en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Het GLB draagt momenteel bij 
aan de vermindering van armoede en het 
scheppen van betere banen voor 
landbouwers in de hele EU en moet dat in 
de toekomst blijven doen. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
opkomende bio-economie, de circulaire 
economie en ecotoerisme een gunstig 
groei- en werkgelegenheidspotentieel 
bieden voor plattelandsgebieden. In deze 
context kunnen financiële instrumenten en 
het gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Met het oog op de stabilisering 
en de diversificatie van 
plattelandseconomieën moeten daarom 
ook de ontwikkeling, de oprichting en de 
vestigingszekerheid van niet-
landbouwbedrijven worden bevorderd.
Zoals aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
opkomende bio-economie, de circulaire 
economie en ecotoerisme een gunstig 
groei- en werkgelegenheidspotentieel 
bieden voor plattelandsgebieden. In deze 
context kunnen financiële instrumenten en 
het gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
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wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. de

Amendement 602
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing, een betere 
inclusie van vrouwen in de 
plattelandseconomie en de ontwikkeling 
van "slimme dorpen" op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, met 
name uit landbouwafval verkregen 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
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landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. hr

Amendement 603
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 

Aangezien veel plattelandsgebieden, met 
name perifere gebieden, in de Unie te 
lijden hebben onder structurele problemen, 
zoals een gebrek aan aantrekkelijke 
arbeidskansen, tekorten aan vaardigheden, 
onvoldoende investeringen in 
connectiviteit, infrastructuur en essentiële 
diensten, en een groot aantal wegtrekkende 
jongeren, is het van cruciaal belang om, 
overeenkomstig de verklaring van Cork 
2.0, het sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken, in het bijzonder 
door het scheppen van banen en 
generatievernieuwing. Daartoe moeten de 
banen en de groei, waartoe de Commissie 
aanzet, naar het platteland worden gebracht 
en moeten sociale inclusie, 
generatievernieuwing en de ontwikkeling 
van "slimme dorpen" op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
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energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

platteland, zoals korte toeleveringsketens, 
innovatieve voedingsproducten, 
hernieuwbare energie, de opkomende bio-
economie, de circulaire economie en 
ecotoerisme een gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 604
Maria Gabriela Zoană

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, in het bijzonder 
kinderopvang en langdurige zorg, en een 
groot aantal wegtrekkende jongeren, is het 
van cruciaal belang om, overeenkomstig de 
verklaring van Cork 2.0, het 
sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken, in het bijzonder 
door het scheppen van banen en 
generatievernieuwing. Daartoe moeten de 
banen en de groei, waartoe de Commissie 
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inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

aanzet, naar het platteland worden gebracht 
en moeten sociale inclusie, 
generatievernieuwing en de ontwikkeling 
van "slimme dorpen" op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
opkomende bio-economie, de circulaire 
economie en ecotoerisme een gunstig 
groei- en werkgelegenheidspotentieel 
bieden voor plattelandsgebieden. In deze 
context kunnen financiële instrumenten en 
het gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, met name in 
hoogwaardige breedbanddiensten, 
infrastructuur en essentiële diensten, en een 
groot aantal wegtrekkende jongeren, is het 
van cruciaal belang om, overeenkomstig de 
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weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

verklaring van Cork 2.0, het 
sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken, in het bijzonder 
door het scheppen van banen en 
generatievernieuwing. Daartoe moeten de 
banen en de groei, waartoe de Commissie 
aanzet, naar het platteland worden gebracht 
en moeten sociale inclusie, 
generatievernieuwing, een betere inclusie 
van vrouwen in de plattelandseconomie en 
de ontwikkeling van "slimme dorpen" op 
het hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. ro

Amendement 606
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
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problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden en tegelijkertijd de 
natuurlijke hulpbronnen in stand houden. 
In deze context kunnen financiële 
instrumenten en het gebruik van de 
InvestEU-garantie een essentiële rol spelen 
bij het garanderen van toegang tot 
financiering en bij het ondersteunen van de 
groeicapaciteit van landbouwbedrijven en 
ondernemingen. De plattelandsgebieden 
kunnen arbeidskansen bieden voor 
onderdanen van derde landen met een 
legale verblijfsstatus, waardoor hun sociale 
en economische integratie wordt 
bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, in het bijzonder 
kwalitatief hoogwaardig 
breedbandinternet, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.
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Or. en

Amendement 608
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen
van toegang tot financiering en bij het
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in breedband en connectiviteit, 
infrastructuur en essentiële diensten, en een 
groot aantal wegtrekkende jongeren, is het 
van cruciaal belang om, overeenkomstig de 
verklaring van Cork 2.0, het 
sociaaleconomische weefsel in die 
gebieden te versterken, in het bijzonder 
door het scheppen van banen en 
generatievernieuwing. Daartoe moeten 
banen en groei worden gecreëerd en 
moeten overheidsinvesteringen, sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Het GLB draagt momenteel bij 
aan de vermindering van armoede en het 
scheppen van betere banen voor 
landbouwers in de hele EU en dat moet zo 
blijven. Nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, 
coöperatieve bewegingen, de opkomende 
bio-economie, de circulaire economie en 
ecotoerisme kunnen een gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context kan 
EU-financiering een essentiële rol spelen 
bij het verschaffen van toegang tot 
financiering en bij het bevorderen van de 
duurzaamheid van landbouwbedrijven en 
ondernemingen. De plattelandsgebieden 
kunnen arbeidskansen bieden voor mensen 
van buitenaf, waardoor hun sociale en 
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hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

economische integratie wordt bevorderd, 
vooral in het kader van strategieën voor 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 609
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om de sociaaleconomische 
duurzaamheid van plattelandsgebieden te 
waarborgen, controleert de Europese 
Commissie of de lidstaten in hun 
strategisch GLB-plan samenhang 
garanderen tussen de toepassing van 
Richtlijn 2010/41/EU en de 
langetermijnbenadering van het gebruik 
van fondsen voor plattelandsontwikkeling.

Or. en

Amendement 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid in Europa, waaronder 
dient te worden verstaan dat iedereen op 
elk ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen en dat de productie van 
plantaardige eiwitten in de EU wordt 
gemaximaliseerd. Voorts moet dit beleid 
de landbouw van de Unie helpen beter in te 
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en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, minder voedselverspilling en 
groter dierenwelzijn. Het GLB moet 
producties met specifieke en waardevolle 
kenmerken, zoals voedselketens met een 
regionale identiteit, blijven bevorderen en 
tegelijk de landbouwers helpen om hun 
productie proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument. Lidstaten moeten garanderen 
dat financiële steun wordt toegewezen aan 
landbouwers zodat zij nieuwe 
vaardigheden kunnen opdoen en de 
apparatuur kunnen aanschaffen die 
nodig is om hun productie zo aan te 
passen dat deze tegemoet komt aan de 
eisen van consumenten en de 
bestaanszekerheid in 
plattelandsgemeenschappen wordt 
beschermd.

Or. en

Amendement 611
Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Bovendien moet GLB-
financiering worden gekoppeld aan 
maatschappelijke toegevoegde waarde die 
aansluit op de verwachtingen van 
burgers, in het bijzonder de 
verwachtingen die verband houden met 
milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn.
Voorts moet dit beleid de landbouw van de 
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met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Unie helpen beter in te spelen op nieuwe 
maatschappelijke verwachtingen op het 
gebied van voedsel en gezondheid, 
waaronder die inzake duurzame 
landbouwproductie, gezondere voeding, 
voedselverspilling en dierenwelzijn. Het 
GLB moet producties met specifieke en 
waardevolle kenmerken blijven bevorderen 
en tegelijk de landbouwers helpen om hun 
productie proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. en

Amendement 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen, bijvoorbeeld door 
overaanbod in sectoren die worden 
gekenmerkt door productieoverschotten te 
voorkomen, en aan de vraag van de 
consument.

Or. it
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Amendement 613
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding en dierenwelzijn. Het GLB moet 
producties met specifieke en waardevolle 
kenmerken blijven bevorderen en tegelijk 
de landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen, bijvoorbeeld door 
overaanbod in sectoren die worden 
gekenmerkt door productieoverschotten te 
voorkomen, en aan de vraag van de 
consument.

Or. it

Amendement 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat alle consumenten op 
elk ogenblik toegang moeten hebben tot 
voldoende, veilige, voedzame en 
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levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

betaalbare levensmiddelen. Voorts moet 
dit beleid de landbouw van de Unie helpen 
beter in te spelen op nieuwe 
maatschappelijke verwachtingen op het 
gebied van voedsel en gezondheid, 
waaronder die inzake duurzame 
landbouwproductie, gezondere voeding, 
voedselverspilling en dierenwelzijn. Het 
GLB moet producties met specifieke en 
waardevolle kenmerken blijven bevorderen 
en tegelijk de landbouwers helpen om hun 
productie proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. ro

Amendement 615
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet duurzame 
producties met specifieke en waardevolle 
kenmerken blijven bevorderen, zoals 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, en tegelijk de landbouwers 
helpen om hun productie proactief aan te 
passen aan de marktsignalen en de vraag 
van de consument.

Or. en
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Amendement 616
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, kwaliteitsproductie en 
kwaliteitsdifferentiatie, voedselverspilling 
en dierenwelzijn. Het GLB moet 
producties met specifieke en waardevolle 
kenmerken blijven bevorderen en tegelijk 
de landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. de

Motivering

De fundamentele verankering van de verhoging van de kwaliteitsproductie en de differentiatie 
van de kwaliteit vormt een effectieve benadering op het gebied van de levensvatbaarheid van 
de landbouw, die tevens kan bijdragen aan het concurrentievermogen. De verhoging van de 
kwaliteitsproductie is, gezien artikel 6, lid 1, onder b), zowel voor de Europese consument als 
voor de Europese levensmiddelenindustrie een belangrijke acceptatie- en succesfactor.

Amendement 617
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn, hetgeen echter niet ten 
koste mag gaan van de 
voedselveiligheid. Het GLB moet 
producties met specifieke en waardevolle 
kenmerken blijven bevorderen en tegelijk 
de landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. en

Amendement 618
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende betaalbare, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
ecologisch verantwoorde
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voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

landbouwproductie, gezondere voeding, 
voedselverspilling en dierenwelzijn. Het 
GLB moet producties met specifieke en 
waardevolle kenmerken blijven bevorderen 
en tegelijk de landbouwers helpen om hun 
productie proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. en

Motivering

Betaalbaar voedsel is voor de consument van vitaal belang.

Amendement 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselsoevereiniteit, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. fr
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Amendement 620
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de vraag van de 
consument en eisen met betrekking tot het 
milieu.

Or. en

Amendement 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid in Europa, waaronder 
dient te worden verstaan dat iedereen op 
elk ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
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en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

Or. it

Amendement 622
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) In overeenstemming met de 
toezeggingen in het kader van de Agenda 
2030 en de Overeenkomst van Parijs en 
met de conclusies van de Internationale 
evaluatie van 
landbouwkennis, -wetenschappen 
en -technologie voor ontwikkeling, 
evenals de aanbevelingen van de speciale 
VN-rapporteur voor het recht op voedsel, 
moeten de Unie en haar lidstaten 
overstappen op een duurzaam Europees 
voedsel- en landbouwsysteem. Op de route 
naar deze transitie moet de nadruk liggen 
op de bevordering van gediversifieerde, 
duurzame en veerkrachtige 
landbouwpraktijken die bijdragen tot de 
bescherming en bevordering van 
natuurlijke hulpbronnen, en de 
versterking van de ecosystemen en hun 
vermogen om zich aan de 
klimaatverandering aan te passen en de 
gevolgen ervan te verzachten, door de 
dierlijke productie af te stemmen op de 
ecologische draagkracht, de 
afhankelijkheid van niet-duurzame 
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productiemiddelen, waaronder fossiele 
brandstoffen, tot een minimum te 
beperken en de biodiversiteit en 
bodemkwaliteit geleidelijk te verbeteren.

Or. en

Amendement 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Gezien zijn belang voor het 
milieu moet het GLB ook bijdragen aan 
een duurzaam waterbeheer, zoals 
vastgesteld in de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling. Hiertoe dient het 
een integraal beheer van de waterreserves 
te ondersteunen, inclusief de 
conventionele reserves (zoals ontzilt 
water), wanneer de planning en 
verbinding daarvan nodig is om tot een 
gepast evenwicht tussen waterrijke en 
waterarme stroomgebieden te komen, om 
nieuwe technologieën te gebruiken ter 
verbetering van de efficiëntie, de kosten te 
verlagen en beheersystemen te 
moderniseren, dit alles in het streven om 
verschijnselen als verwoestijning, 
overstromingen en klimaatverandering 
tegen te gaan.

Or. es

Amendement 624
Maria Noichl

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(17 bis) Om de verplichtingen van 
de EU uit hoofde van artikel 13 VWEU na 
te komen en tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van de bevolking moet het 
houden van pluimvee, konijnen en andere 
dieren in kooien stapsgewijs beëindigd en 
vanaf 2027 volledig verboden worden. In 
het algemeen moeten de 
huisvestingsomstandigheden verbeterd 
worden om de niet-grondgebonden 
veehouderij te staken en de productie met 
vrije uitloop te bevorderen. Dit komt de 
transparantie van fokbedrijven en zowel 
lokale als mobiele slachthuizen ten goede.

Or. de

Amendement 625
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het "één gezondheid"-
actieplan tegen antimicrobiële resistentie 
beschouwt vaccinatie als een 
kosteneffectieve 
volksgezondheidsinterventie om AMR te 
bestrijden, maar de relatief hogere kosten 
van diagnose, antimicrobiële 
alternatieven en vaccinatie ten opzichte 
van conventionele antibiotica staan een 
toename van het percentage 
gevaccineerde dieren in de weg.

Or. en

Amendement 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De EU moet bijdragen aan 
de wereldwijde voedselzekerheid door 
beleidscoherentie en door initiatieven te 
ondersteunen om de afhankelijkheid van
ontwikkelingslanden van de import van 
voedsel te verminderen. Het GLB moet 
ertoe bijdragen dat ontwikkelingslanden 
beter bestand zijn tegen externe schokken 
die verband houden met schommelingen 
in de prijzen van landbouwproducten en 
dat het potentieel van kleinschalige 
landbouwers en kleine landbouwbedrijven 
in ontwikkelingslanden wordt ontketend 
zodat zij hun productie kunnen 
diversifiëren en hun productiecapaciteit 
voor de binnenlandse en regionale 
agrovoedingsmiddelenmarkt kunnen 
vergroten.

Or. en

Amendement 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De fondsen die beschikbaar 
zijn voor Elfpo moeten voldoende zijn met 
het oog op het belang van de interventies 
voor plattelandsontwikkeling, met name 
degene die verband houden met de 
ambitieuzere milieu- en 
klimaatdoelstellingen waaraan de 
Europese Unie zich in internationale 
overeenkomsten heeft verbonden en 
waaraan de landbouwsector een bijdrage 
moet leveren.

Or. en
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Amendement 628
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de 
voorschriften omvatten die van toepassing 
zijn op de steun van de Unie die uit het 
ELGF en het Elfpo wordt gefinancierd en 
wordt toegekend in de vorm van 
interventietypes die nader zijn omschreven 
in een door de lidstaten opgesteld en door 
de Commissie goedgekeurd strategisch 
GLB-plan.

(19) Deze verordening moet de 
voorschriften omvatten die van toepassing 
zijn op de steun van de Unie die uit het 
ELGF en het Elfpo wordt gefinancierd en 
wordt toegekend in de vorm van 
interventietypes die nader zijn omschreven 
in een door de lidstaten opgesteld en door 
de Commissie goedgekeurd strategisch 
GLB-plan, waarbij het Europees 
Parlement en het betrokken nationale 
parlement in het stadium van de 
goedkeuring of mogelijke latere 
aanvulling van de strategische plannen op 
de hoogte worden gehouden.

Or. pl

Amendement 629
Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten moeten afzien 
van het toevoegen van regels die het 
gebruik van het ELGF en het Elfpo 
bemoeilijken voor de begunstigde.

Or. lt

Amendement 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, is het noodzakelijk dat 
bepaalde interventietypes waarin deze 
verordening voorziet, verder aangemeld 
blijven als steun uit de "groene doos", die 
geen of hoogstens minimale 
handelsverstorende effecten of effecten op 
de productie heeft, of als steun uit de 
"blauwe doos" in het kader van 
productiebeperkende programma's, 
waardoor die steun is vrijgesteld van 
verlagingsverbintenissen. Hoewel de in 
deze verordening vastgestelde bepalingen 
voor die interventietypes reeds in 
overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake de "groene doos" 
van bijlage 2 bij de WTO-overeenkomst 
inzake de landbouw of met de 
voorschriften inzake de "blauwe doos" 
van artikel 6, lid 5, van die overeenkomst, 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
interventies die de lidstaten voor die 
interventietypes plannen in hun 
strategische GLB-plannen, aan die 
voorschriften blijven voldoen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 631
Miguel Viegas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 

Schrappen
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verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, is het noodzakelijk dat 
bepaalde interventietypes waarin deze 
verordening voorziet, verder aangemeld 
blijven als steun uit de "groene doos", die 
geen of hoogstens minimale 
handelsverstorende effecten of effecten op 
de productie heeft, of als steun uit de 
"blauwe doos" in het kader van 
productiebeperkende programma's, 
waardoor die steun is vrijgesteld van 
verlagingsverbintenissen. Hoewel de in 
deze verordening vastgestelde bepalingen 
voor die interventietypes reeds in 
overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake de "groene doos" 
van bijlage 2 bij de WTO-overeenkomst 
inzake de landbouw of met de 
voorschriften inzake de "blauwe doos" 
van artikel 6, lid 5, van die overeenkomst, 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
interventies die de lidstaten voor die 
interventietypes plannen in hun 
strategische GLB-plannen, aan die 
voorschriften blijven voldoen.

Or. pt

Amendement 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
kan voldoen aan haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
binnenlandse steun die in de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zijn 
vastgesteld, is het noodzakelijk dat 
bepaalde interventietypes waarin deze 
verordening voorziet, verder aangemeld 
blijven als steun uit de "groene doos", die 

Schrappen
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geen of hoogstens minimale 
handelsverstorende effecten of effecten op 
de productie heeft, of als steun uit de 
"blauwe doos" in het kader van 
productiebeperkende programma's, 
waardoor die steun is vrijgesteld van 
verlagingsverbintenissen. Hoewel de in 
deze verordening vastgestelde bepalingen 
voor die interventietypes reeds in 
overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake de "groene doos" 
van bijlage 2 bij de WTO-overeenkomst 
inzake de landbouw of met de 
voorschriften inzake de "blauwe doos" 
van artikel 6, lid 5, van die overeenkomst, 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
interventies die de lidstaten voor die 
interventietypes plannen in hun 
strategische GLB-plannen, aan die 
voorschriften blijven voldoen.

Or. it

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het veiligstellen van het 
feit dat de geplande maatregelen in de strategische GLB-plannen blijven voldoen aan de 
WTO-voorschriften, omdat dit veel te belastend is voor hun bevoegdheden.

De in deze verordening opgenomen bepalingen voor dergelijke maatregelen zijn reeds in 
overeenstemming met de voorschriften inzake de "groene doos" van bijlage 2 bij de 
WTO-overeenkomst inzake de landbouw of met de voorschriften inzake de "blauwe doos" 
van artikel 6, lid 5, van die overeenkomst.

Amendement 633
Maria Noichl

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Teneinde de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties (SDG's), in het 
bijzonder de doelstellingen 1 (Armoede 
uitroeien) en 2 (Voedselvoorziening 
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waarborgen), te verwezenlijken en de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
(PCD) overeenkomstig artikel 208 VWEU 
te waarborgen moet het GLB duurzame 
familiebedrijven in de 
ontwikkelingslanden steunen om de 
voedselzekerheid ter plaatse te garanderen 
en de ontvolking van het platteland tegen 
te gaan. Daarom mogen 
landbouwproducten uit de EU niet 
worden geëxporteerd tegen prijzen die 
onder de productiekosten liggen.

Or. de

Amendement 634
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
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is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Begunstigden moeten 
bovendien toereikende steun ontvangen 
zodat zij aan deze verplichtingen en 
normen kunnen voldoen. Zij heeft ook tot 
doel het GLB beter bij de verwachtingen 
van de maatschappij te laten aansluiten 
door middel van een sterkere samenhang 
van dit beleid met de doelstellingen op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De conditionaliteit moet 
integraal deel uitmaken van de milieu-
architectuur van het GLB, als onderdeel 
van de basislijn voor het aangaan van meer 
ambitieuze milieu- en 
klimaatverbintenissen, en moet in de hele 
Unie breed worden toegepast. Voor 
landbouwers die niet aan die voorschriften 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat evenredige, doeltreffende en 
afschrikkende sancties worden opgelegd 
overeenkomstig de [horizontale 
verordening]. Voor landbouwers die 
momenteel deelnemen aan de regeling 
voor kleine landbouwers uit hoofde van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013, mogen 
de conditionaliteitsvereisten echter niet 
gelden. Ook bij biologische landbouwers 
moet er ipso facto vanuit worden gegaan 
dat ze volledig voldoen aan de regels 
inzake conditionaliteit. Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
(als onderdeel van de aangescherpte 
conditionaliteit) GLMC's uit te voeren op 
een manier die de landbouwpraktijken 
eerbiedigt en die is gebaseerd op de 
resultaten van de SWOT-analyse die deel 
uitmaakt van de formulering van de 
strategische GLB-plannen.

Or. en
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Amendement 635
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu,
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de GLB-steun slechts kunnen 
ontvangen als zij voldoen aan basisnormen 
op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
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Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

De lidstaten garanderen adequate steun 
voor de naleving van deze verplichtingen 
en normen. Voor landbouwers die niet aan 
die voorschriften voldoen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat, 
overeenkomstig de [horizontale 
verordening], evenredige, doeltreffende en 
afschrikkende sancties worden ingevoerd 
en dat deze aan de hand van een 
gelekaartsysteem worden opgelegd.

Or. en

Amendement 636
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
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begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Begunstigden moeten 
bovendien naar behoren worden 
gecompenseerd zodat zij deze normen in 
de praktijk kunnen brengen. Zij heeft ook 
tot doel het GLB beter bij de 
verwachtingen van de maatschappij te laten 
aansluiten door middel van een sterkere 
samenhang van dit beleid met de 
doelstellingen op het gebied van milieu, 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

Or. en

Motivering

Met strengere normen zijn hogere kosten gemoeid. Om meer milieu- en klimaatvoordelen te 
kunnen bewerkstelligen, moeten landbouwers en boseigenaren een gedegen financiële 
vergoeding ontvangen.

Amendement 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
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begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Begunstigden moeten 
bovendien naar behoren worden 
gecompenseerd zodat zij deze normen in 
de praktijk kunnen brengen. Zij heeft ook 
tot doel het GLB beter bij de 
verwachtingen van de maatschappij te laten 
aansluiten door middel van een sterkere 
samenhang van dit beleid met de 
doelstellingen op het gebied van milieu, 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

Or. en
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Motivering

Met strengere normen kunnen hogere kosten gemoeid zijn. Om de verwezenlijking van een 
hoger niveau van milieu- en klimaatvoordelen te ondersteunen, moeten begunstigden een 
gepaste financiële compensatie ontvangen.

Amendement 638
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen
in acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB en derhalve tot 
eenvoudigere, meer rationele 
gemeenschappelijke eisen leiden zodat de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau kan worden 
gebracht, zoals de Commissie heeft 
aangekondigd in haar mededelingen over 
"De toekomst van voeding en landbouw" 
en het meerjarig financieel kader (MFK). 
De conditionaliteit is erop gericht de 
ontwikkeling van duurzame landbouw te 
bevorderen door de begunstigden er beter 
van bewust te maken dat het noodzakelijk 
is deze gemeenschappelijke normen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
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van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van eenvoudigere en 
meer rationele milieu- en 
klimaatverbintenissen, en moet in de hele 
Unie breed worden toegepast. Voor 
landbouwers die niet aan die voorschriften 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat evenredige, doeltreffende en 
afschrikkende sancties worden opgelegd 
overeenkomstig de [horizontale 
verordening].

Or. en

Amendement 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij volledig 
voldoen aan basisnormen op het gebied 
van milieu, klimaatverandering, 
volksgezondheid, gezondheid van dieren 
en planten en dierenwelzijn. De 
basisnormen omvatten een lijst, in 
gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-



PE629.664v01-00 158/206 AM\1167703NL.docx

NL

ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen
in acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van 
dit beleid met de doelstellingen op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De conditionaliteit moet
integraal deel uitmaken van de milieu-
architectuur van het GLB, als onderdeel 
van de basislijn voor het aangaan van meer 
ambitieuze milieu- en 
klimaatverbintenissen, en moet in de hele 
Unie breed worden toegepast. Voor 
landbouwers die niet aan die voorschriften 
voldoen, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat evenredige, doeltreffende en 
afschrikkende sancties worden opgelegd
overeenkomstig de [horizontale 
verordening].

architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
zal de ontwikkeling van duurzame 
landbouw bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen 
na te leven. Zij heeft ook tot doel het GLB 
beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere afstemming van 
dit beleid op de doelstellingen op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De conditionaliteit zal
integraal deel uitmaken van de milieu-
architectuur van het GLB, als onderdeel 
van de basislijn voor het aangaan van meer 
ambitieuze milieu- en 
klimaatverbintenissen, en moet in de hele 
Unie breed worden toegepast. Voor 
landbouwers die niet aan die voorschriften 
voldoen, garandeert een 
gemeenschappelijk Europees kader dat 
evenredige, doeltreffende en afschrikkende 
sancties worden ingevoerd overeenkomstig 
de [horizontale verordening].

Or. en

Amendement 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om een gelijk speelveld 
tussen en binnen lidstaten te handhaven 
wat betreft de wetgeving die relevant is 
voor landbouwers en normen en goede 
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praktijken voor milieu-, 
volksgezondheids- en sanitaire en 
dierenwelzijnskwesties, mogen er geen 
uitzonderingen worden gemaakt op de 
conditionaliteit en moeten de regels 
derhalve gelden voor alle begunstigden. 
Daarnaast worden de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen gebaseerd op 
reeds bestaande en zelfstandige wetten die 
volledig en autonoom door alle 
EU-autoriteiten en alle burgers moeten 
worden toegepast. In de risicoanalyse die 
wordt gebruikt om een steekproef te 
selecteren van landbouwbedrijven die 
moeten worden onderworpen aan 
controles, kunnen lidstaten er echter voor 
kiezen verschillende wegingsfactoren toe 
te passen die een afspiegeling vormen van 
de waarschijnlijkheid van niet-naleving, 
zodat onnodige controles van 
landbouwbedrijven kunnen worden 
voorkomen zonder dat het risico wordt 
gelopen dat de EU-fondsen verkeerd 
worden besteed. Een paar voorbeelden: 
Kleine landbouwbedrijven krijgen een 
lagere risicoweging gezien hun omvang, 
maar een grote dichtheid van dieren leidt 
tot een hogere wegingsfactor voor 
dierenwelzijn- en 
volksgezondheidskwesties. Biologische 
landbouwbedrijven krijgen een lagere 
risicoweging voor milieu- of 
klimaatkwesties.

Or. en

Amendement 641
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om tegemoet te komen aan 
de diversiteit van landbouw- en 
veeteeltsystemen en de verschillende 
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milieusituaties in de Unie, is het 
gerechtvaardigd te erkennen dat 
agromilieu- en klimaatmaatregelen of de 
certificeringsregelingen die vergelijkbaar 
zijn met die praktijken, naast praktijken 
op het gebied van goede landbouw- en 
milieuomstandigheden, ook een 
vergelijkbaar of groter voordeel opleveren 
voor het klimaat en het milieu. Anderzijds 
moet worden overwogen, rekening 
houdend met de erkende milieuvoordelen 
van biologische landbouwsystemen, dat 
deze systemen automatisch voldoen aan 
bepaalde vereisten inzake goede 
landbouw- en milieupraktijken.

Or. en

Motivering

Biologische landbouwers zijn niet verplicht te voldoen aan bepaalde vereisten met betrekking 
tot goede landbouw- en milieupraktijken waarvan zij al zijn vrijgesteld bij de laatste 
hervorming van het GLB.

Amendement 642
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om tegemoet te komen aan
de diversiteit van landbouw- en 
veeteeltsystemen en de verschillende 
milieusituaties in de Unie, is het 
gerechtvaardigd te erkennen dat 
agromilieu- en klimaatmaatregelen of de 
certificeringsregelingen die vergelijkbaar 
zijn met die praktijken, naast praktijken 
op het gebied van goede landbouw- en 
milieuomstandigheden, ook een 
vergelijkbaar of groter voordeel opleveren 
voor het klimaat en het milieu. Anderzijds 
moet worden overwogen, rekening 
houdend met de erkende milieuvoordelen 
van biologische landbouwsystemen, dat 
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deze systemen automatisch voldoen aan 
alle vereisten inzake goede landbouw- en 
milieupraktijken.

Or. en

Amendement 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Commissie garandeert 
te allen tijde en in alle lidstaten de strikte 
tenuitvoerlegging van Uniewetgeving met 
betrekking tot dierenwelzijn, 
milieubescherming, klimaatactie en 
voedselzekerheid. Derhalve past de 
Commissie, als lidstaten de regels 
herhaaldelijk schenden, op systematische 
wijze de overeenkomstige sancties en 
boetes toe.

Or. en

Amendement 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name
rekening te houden met de tot en met 2020 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan een verbeterde 
productiviteit van de gebruikte factoren,
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om de 
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in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat 
door de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. 
Dat instrument moet, op basis van 
minimale functionaliteiten op het gebied 
van nutriëntenbeheer, ondersteuning 
bieden voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, 
kan de Commissie de lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van het 

matiging van de klimaatverandering en de 
noodzaak om de duurzaamheid van de 
landbouwbedrijven te verbeteren. Het is 
een vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven.
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instrument en de vereiste diensten voor 
gegevensopslag en -verwerking.

Or. it

Motivering

Uit het GLB moeten nadere bepalingen, generieke, maar per gebied uiteenlopende en niet 
altijd hierop aan te passen en onrechtvaardige extra beheerskosten, met name voor kleinere 
bedrijven, worden geschrapt.

Verbintenissen die verder gaan dan de huidige normen moeten facultatief zijn en worden 
doorberekend in agromilieubetalingen voor plattelandsontwikkeling.

Amendement 645
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering en de noodzaak 
om de duurzaamheid van de 
landbouwbedrijven te verbeteren, met 
name wat het nutriëntenbeheer betreft. Het 
is een vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
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landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat 
door de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. 
Dat instrument moet, op basis van 
minimale functionaliteiten op het gebied 
van nutriëntenbeheer, ondersteuning 
bieden voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, 
kan de Commissie de lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van het 
instrument en de vereiste diensten voor 
gegevensopslag en -verwerking.

landbouwcondities, de agronomische 
kenmerken van de verschillende 
producties, landgebruik, vruchtwisseling, 
landbouwpraktijken en de structuur van de 
landbouwbedrijven.

Or. en

Amendement 646
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
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klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat 
door de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. 
Dat instrument moet, op basis van 
minimale functionaliteiten op het gebied 
van nutriëntenbeheer, ondersteuning 
bieden voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. 

klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten ook 
vergelijkbare praktijken of 
certificeringsregelingen vaststellen met 
effecten die gunstig zijn voor milieu en 
klimaat, en die gelijk zijn aan of groter 
zijn dan de effecten van één of meerdere 
van de praktijken op het gebied van 
GLMC.
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Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, 
kan de Commissie de lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van het 
instrument en de vereiste diensten voor 
gegevensopslag en -verwerking.

Or. fr

Amendement 647
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren. Het is een vaststaand feit dat 
elke GLMC aan meerdere doelstellingen 
bijdraagt. Om het kader te implementeren 
moeten de lidstaten voor elke op het niveau 
van de Unie vastgestelde norm een 
nationale norm omschrijven, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
het betrokken areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen.
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GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat 
door de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. 
Dat instrument moet, op basis van 
minimale functionaliteiten op het gebied 
van nutriëntenbeheer, ondersteuning 
bieden voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, 
kan de Commissie de lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van het 
instrument en de vereiste diensten voor 
gegevensopslag en -verwerking.

Or. en

Motivering

Het is absoluut niet rationeel om het instrument voor duurzaamheid van nutriënten op te 
nemen in de regels inzake conditionaliteit, gezien de moeilijkheid die dit kan opleveren voor 
veel landbouwbedrijven, vooral in gebieden zonder breedband. Anderzijds moet een 
homogene toepassing van de conditionaliteit in de hele EU maximaal worden gewaarborgd.

Amendement 648
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Bij 
het gebruik van een beheersplan voor 
nutriënten moet rekening worden 
gehouden met de omvang en intensiteit 
van het landbouwbedrijf. Dat instrument 
moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 



AM\1167703NL.docx 169/206 PE629.664v01-00

NL

ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.

Or. en

Amendement 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 

(22) Het normenkader van de GLMC's
zal bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, de 
aanpak van de waterproblematiek, de 
bescherming en kwaliteit van de bodem en 
de bescherming en kwaliteit van de 
biodiversiteit. Het kader moet met name 
rekening houden met de tot en met 2020 in 
het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
in overeenstemming met elke op het 
niveau van de Unie vastgestelde 
minimumnorm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
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specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, jaarlijkse 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet ondersteuning bieden voor 
de besluitvorming op het landbouwbedrijf,
te beginnen bij minimale functionaliteiten 
op het gebied van nutriëntenbeheer en 
met inbegrip van maatregelen met 
betrekking tot water- en bodembeheer, 
vermindering van productiemiddelen en 
biodiversiteit. Een grote interoperabiliteit 
en modulariteit moeten ook de 
mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.

Or. en

Amendement 650
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten uiterlijk 3 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
ter beschikking van de individuele 
landbouwers wordt gesteld . Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
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voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en 
e-governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, kan 
de Commissie de lidstaten ondersteunen bij 
de ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.

Or. en

Motivering

Het landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument voor nutriënten zal allerlei voordelen bieden: 
het is een hulpmiddel ter ondersteuning van de besluitvorming voor landbouwers, draagt bij 
aan hogere opbrengsten en aan besparingen bij de toepassing van meststoffen en bevordert 
een evenwichtige plantenvoeding en een hogere kwaliteit van de gewassen. Er is echter meer 
tijd nodig voordat alle landbouwers in de EU in staat zijn een instrument te gebruiken van het 
type dat de Europese Commissie voorstelt. In dit amendement wordt voorgesteld een 
overgangsperiode van 3 jaar in te voeren.

Amendement 651
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
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klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, stand van 
zaken met betrekking tot bestuivers, 
variëteit van gekweekte culturen, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.
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Or. en

Amendement 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer en de vermindering van 
chemische productiemiddelen betreft. Het 
is een vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 



AM\1167703NL.docx 175/206 PE629.664v01-00

NL

agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor productiemiddelen worden opgesteld 
met behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriënten- en chemicaliënbeheer, 
ondersteuning bieden voor de 
besluitvorming op het landbouwbedrijf. 
Een grote interoperabiliteit en modulariteit 
moeten ook de mogelijkheid bieden om 
andere elektronische landbouwbedrijfs- en 
e-governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers in de hele Unie, kan 
de Commissie de lidstaten ondersteunen bij 
de ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.

Or. en

Motivering

Het bedrijfsduurzaamheidsinstrument moet alle productiemiddelen van de landbouw 
bestrijken, waaronder pesticiden, biociden en diergeneeskundige producten, en niet alleen 
nutriënten.

Amendement 653
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
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en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 

en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. De 
GLMC's moeten dan de benchmark en de 
vaste norm worden voor het ontwerpen en 
uitvoeren van "ecoregelingen" om te 
garanderen dat kwantificeerbare 
maatregelen met betrekking tot 
klimaatverandering en aanpassing in de 
conventionele landbouw worden 
geïntegreerd. Als onderdeel van het 
GLMC-kader moeten, ter ondersteuning 
van zowel de agronomische als de 
milieuprestaties van de landbouwbedrijven, 
beheersplannen voor nutriënten worden 
opgesteld met behulp van een specifiek 
elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en 
e-governancetoepassingen toe te voegen. 
Om te zorgen voor een gelijk speelveld 
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ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

tussen de landbouwers in de hele Unie, kan 
de Commissie de lidstaten ondersteunen bij 
de ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.

Or. en

Amendement 654
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
vruchtwisseling, landbouwpraktijken en de 
structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 
meerdere doelstellingen bijdraagt. Om het 
kader te implementeren moeten de lidstaten 
voor elke op het niveau van de Unie 
vastgestelde norm een nationale norm 
omschrijven, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van het betrokken 
areaal, inclusief bodem- en 
klimaatgesteldheid, bestaande 
landbouwcondities, landgebruik, 
gewasdiversificatie, landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven. 
Daarnaast kunnen de lidstaten, om de 
milieu- en klimaatresultaten van het 
GLMC-kader te verbeteren, nog andere 
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nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag en -
verwerking.

nationale normen vaststellen die 
gerelateerd zijn aan de in bijlage III 
opgenomen hoofddoelstellingen. Als 
onderdeel van het GLMC-kader moeten, 
ter ondersteuning van zowel de 
agronomische als de milieuprestaties van 
de landbouwbedrijven, beheersplannen 
voor nutriënten worden opgesteld met 
behulp van een specifiek elektronisch 
bedrijfsduurzaamheidsinstrument, dat door 
de lidstaten ter beschikking van de 
individuele landbouwers wordt gesteld. Dat 
instrument moet, op basis van minimale 
functionaliteiten op het gebied van 
nutriëntenbeheer, ondersteuning bieden 
voor de besluitvorming op het 
landbouwbedrijf. Een grote 
interoperabiliteit en modulariteit moeten 
ook de mogelijkheid bieden om andere 
elektronische landbouwbedrijfs- en e-
governancetoepassingen toe te voegen. Om 
te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 
de landbouwers in de hele Unie, kan de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de 
ontwikkeling van het instrument en de 
vereiste diensten voor gegevensopslag 
en -verwerking.

Or. fr

Amendement 655
Paul Brannen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Hoewel 
landbouwproducten van kunststof slechts 
een klein percentage vormen van alle 
gebruikte kunststoffen en van het 
gegenereerde kunststofafval, kent het 
gebruik ervan een geografische 
concentratie. Bovendien hebben 
categorieën landbouwproducten van 
kunststof een zeer homogene 
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samenstelling, zodat de afvalstroom zeer 
waardevol wordt voor recyclingbedrijven. 
Het probleem van kunststofafval in de 
landbouw moet worden aangepakt in de 
strategische plannen van het GLB en de 
Europese Commissie moet, indien 
passend, op middellange termijn, tegen 
2023, een norm voor de goede toestand 
van land op het gebied van landbouw en 
milieu met betrekking tot kunststofafval 
invoeren als een nieuw onderdeel van 
betere conditionaliteit. Volgens deze 
nieuwe eis in het kader van de 
cross-compliance zouden landbouwers 
dan verplicht zijn een erkend 
afvalbeheerbedrijf in te schakelen voor de 
inzameling en recycling van kunststof en 
bewijzen moeten bijhouden dat het 
kunststofafval correct is verwerkt.

Or. en

Amendement 656
Paul Brannen

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De RBE's moeten door de lidstaten 
volledig worden uitgevoerd om op het 
niveau van het landbouwbedrijf 
operationeel te worden en een gelijke 
behandeling van de landbouwers te 
waarborgen. Met het oog op de samenhang 
van de voorschriften inzake conditionaliteit 
bij het verbeteren van de duurzaamheid 
van het beleid, moeten de RBE's de 
belangrijkste wetgeving van de Unie op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn omvatten waarvan de 
implementatie op nationaal niveau concrete 
verplichtingen voor individuele 
landbouwers inhoudt, met inbegrip van de 
verplichtingen op grond van Richtlijn 

(23) De RBE's moeten door de lidstaten 
volledig worden uitgevoerd om op het 
niveau van het landbouwbedrijf 
operationeel te worden en een gelijke 
behandeling van de landbouwers te 
waarborgen. Met het oog op de samenhang 
van de voorschriften inzake conditionaliteit 
bij het verbeteren van de duurzaamheid 
van het beleid, moeten de RBE's de 
belangrijkste wetgeving van de Unie op het 
gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn omvatten waarvan de 
implementatie op nationaal niveau concrete 
verplichtingen voor individuele 
landbouwers inhoudt, met inbegrip van de 
verplichtingen op grond van Richtlijn 
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92/43/EEG van de Raad11 en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad12 of Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad13. Om gevolg te geven aan de 
gezamenlijke verklaring van het Europees 
Parlement en de Raad die gehecht is aan 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad14, worden 
de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Richtlijn 2009/128/EG van 
het Europees Parlement en de Raad16 als 
RBE's opgenomen in het toepassingsgebied 
van de conditionaliteit en wordt de lijst van 
de GLMC-normen dienovereenkomstig 
aangepast.

92/43/EEG van de Raad11 en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad12 of Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad13. Om gevolg te geven aan de 
gezamenlijke verklaring van het Europees 
Parlement en de Raad die gehecht is aan 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad14, worden 
de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Richtlijn 2009/128/EG van 
het Europees Parlement en de Raad16 als 
RBE's opgenomen in het toepassingsgebied 
van de conditionaliteit en ook in het 
toepassingsgebied van Richtlijn [Richtlijn 
XXX van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de vermindering van de 
effecten van bepaalde kunststofproducten 
op het milieu] en Verordening 
[Verordening (EU) 2018/XXX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en tot 
intrekking van Richtlijn 2001/82/EG], en 
wordt de lijst van de GLMC-normen 
dienovereenkomstig aangepast.

_________________ _________________

11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

12 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

12 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

13 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 
12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 
van 31.12.1991, blz. 1).

13 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 
12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 
van 31.12.1991, blz. 1).

14 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 

14 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
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nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

16 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

16 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

Or. en

Motivering

Diereigenaars en -houders moeten dossiers bijhouden van de geneesmiddelen die de dieren 
krijgen toegediend. In de verordening staat ook dat "antimicrobiële geneesmiddelen niet 
routinematig worden toegepast". Het EP-mandaat inzake de richtlijn betreffende kunststof 
voor eenmalig gebruik stelt in deze fase (trialogen) een verbod voor op oxo-biologisch 
afbreekbare producten, die momenteel nog steeds worden gebruikt in de landbouw 
(bijv. mulchfolie). Voor de gezondheid van onze bodems is het cruciaal dat dit goed wordt 
uitgevoerd en gecontroleerd (indien nodig als GLMC en niet als RBE).

Amendement 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De RBE's moeten door de lidstaten 
volledig worden uitgevoerd om op het 
niveau van het landbouwbedrijf 
operationeel te worden en een gelijke 
behandeling van de landbouwers te 
waarborgen. Met het oog op de samenhang 
van de voorschriften inzake conditionaliteit 
bij het verbeteren van de duurzaamheid 
van het beleid, moeten de RBE's de 
belangrijkste wetgeving van de Unie op 

(23) De RBE's moeten door de lidstaten 
volledig worden uitgevoerd om op het 
niveau van het landbouwbedrijf 
operationeel te worden en een gelijke 
behandeling van de landbouwers te 
waarborgen. Met het oog op de samenhang 
van de voorschriften inzake conditionaliteit 
bij het verbeteren van de duurzaamheid 
van het beleid, moeten de RBE's de 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
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het gebied van milieu, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn omvatten waarvan de 
implementatie op nationaal niveau concrete 
verplichtingen voor individuele 
landbouwers inhoudt, met inbegrip van de 
verplichtingen op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad11 en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad12 of Richtlijn 91/676/EEG van 
de Raad13. Om gevolg te geven aan de 
gezamenlijke verklaring van het Europees 
Parlement en de Raad die gehecht is aan 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad14, worden 
de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Richtlijn 2009/128/EG van 
het Europees Parlement en de Raad16 als 
RBE's opgenomen in het toepassingsgebied 
van de conditionaliteit en wordt de lijst van 
de GLMC-normen dienovereenkomstig 
aangepast.

milieu, volksgezondheid, gezondheid van 
dieren en planten en dierenwelzijn 
omvatten waarvan de implementatie op 
nationaal niveau concrete verplichtingen 
voor individuele landbouwers inhoudt, met 
inbegrip van de verplichtingen op grond 
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad11 en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12 of Richtlijn 
91/676/EEG van de Raad13. Om gevolg te 
geven aan de gezamenlijke verklaring van 
het Europees Parlement en de Raad die 
gehecht is aan Verordening (EU) nr. 
1306/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad14, worden de desbetreffende 
bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad15 en 
Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad16 als RBE's 
opgenomen in het toepassingsgebied van 
de conditionaliteit en wordt de lijst van de 
GLMC-normen dienovereenkomstig 
aangepast.

_________________ _________________

11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

12 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

12 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

13 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 
12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 
van 31.12.1991, blz. 1).

13 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 
12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 
van 31.12.1991, blz. 1).

14 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 

14 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
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nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

16 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

16 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

Or. en

Amendement 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 

(24) De lidstaten moeten procedures 
ontwikkelen en invoeren om 
belangenconflicten te voorkomen bij 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
die tot doel hebben het duurzame beheer 
en de algehele prestaties van de landbouw-
en plattelandsbedrijven te verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies en de in artikel 6 
bedoelde specifieke doelstellingen van 
deze verordening bestrijken, en na te gaan
welke verbeteringen noodzakelijk zijn ten 
aanzien van de maatregelen op het niveau 
van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
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strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat en 
dierenwelzijn, anderzijds. Tot dat laatste 
behoren zowel de in het strategisch GLB-
plan opgenomen normen die van 
toepassing zijn op of noodzakelijk zijn 
voor landbouwers en andere begunstigden 
van het GLB, als die welke voortvloeien 
uit de wetgeving inzake water en een 
vermindering van het gebruik van 
pesticiden, uit agro-ecologische 
maatregelen, uit de bevordering van een 
duurzaam beheer van nutriënten, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten procedures opstellen 
om belangenconflicten te voorkomen en 
in de kennis- en innovatiesystemen voor de 
landbouw (AKIS) adviseurs inschakelen 
om actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie ter 
beschikking te kunnen stellen die in het 
kader van onderzoek en innovatie is 
ontwikkeld.

Or. en

Amendement 659
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 



AM\1167703NL.docx 185/206 PE629.664v01-00

NL

niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld. Alle 
EU-initiatieven met betrekking tot 
adviesdiensten en innovatiesystemen 
moeten indien mogelijk voortbouwen op 
reeds bestaande diensten en systemen op 
het niveau van de lidstaten en zijn gericht 
op het leveren van toegevoegde waarde.

Or. en

Amendement 660
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
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opzetten die het duurzame beheer en de
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld. Alle 
EU-initiatieven met betrekking tot 
adviesdiensten en innovatiesystemen 
moeten indien mogelijk voortbouwen op 
reeds bestaande diensten en systemen op 
het niveau van de lidstaten en zijn gericht 
op het leveren van toegevoegde waarde.

Or. en

Motivering

Bij het verbeteren van de bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw in het kader van de 
strategische GLB-plannen, moeten de lidstaten voortbouwen op de bestaande structuren en 
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indien mogelijk profiteren van eerdere inspanningen. Dit dient echter alleen te gebeuren als 
het tot een effectievere levering van deze diensten leidt.

Amendement 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 

(24) De lidstaten moeten in de 
gelegenheid worden gesteld 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw te 
introduceren die het duurzame beheer en 
de algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer, en ter bevordering van het 
duurzame gebruik van nutriënten. Om het 
advies kwaliteitsvoller en doeltreffender te 
maken, moeten de lidstaten gebruikmaken 
van de bestaande innovatieve systemen en 
vervolgens in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
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stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. ro

Amendement 662
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
aanwijzen die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten kosteloos worden 
aangeboden als onderdeel van specifieke 
regelingen en landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
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innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. en

Amendement 663
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische, 
dierenwelzijns- en sociale dimensies 
bestrijken, en die moeten nagaan welke 
verbeteringen noodzakelijk zijn ten aanzien 
van de maatregelen op het niveau van het 
landbouwbedrijf die in de strategische 
GLB-plannen zijn opgenomen. Deze 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van dierenwelzijn, milieu en klimaat, 
anderzijds. Tot dat laatste behoren zowel 
de in het strategisch GLB-plan opgenomen 
normen die van toepassing zijn op of 
noodzakelijk zijn voor landbouwers en 
andere begunstigden van het GLB, als die 
welke voortvloeien uit de wetgeving inzake 
water, de bescherming van 
landbouwhuisdieren en duurzaam gebruik 
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risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

van pesticiden, uit de initiatieven ter 
bestrijding van antimicrobiële resistentie 
en uit het risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. en

Amendement 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
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en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten voortbouwen op 
bestaande innovatieve systemen en 
vervolgens in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. en

Amendement 665
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 

(24) De lidstaten garanderen dat 
landbouwers toegang hebben tot
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
die het duurzame beheer en de algehele 
prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
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zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het beheer
van risico en veiligheid op 
landbouwbedrijven. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. en

Amendement 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die de productiviteit van factoren,
het duurzame beheer en de algehele 
prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
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dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. it

Motivering

Het primaire doel van bedrijfsadvies moet het verbeteren van de productiviteit van de 
productiefactoren zijn, naast ze te informeren over de toepasselijke wetgeving, anders worden 
landbouwers nooit gestimuleerd zich hierop te beroepen.

De juiste term is "gewasbeschermingsmiddelen" en niet "pesticiden".

Amendement 667
Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten om het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven te verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
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zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds, met 
name op het gebied van conditionaliteit. 
Tot dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. pt

Amendement 668
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
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sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie, uit 
agro-ecologische praktijken en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. es

Amendement 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
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plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) aanbieders van 
bedrijfsadviesdiensten inschakelen om 
actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie ter 
beschikking te kunnen stellen die in het 
kader van onderzoek en innovatie is 
ontwikkeld.

Or. it

Amendement 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) aanbieders van 
bedrijfsadviesdiensten inschakelen om 
actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie ter 
beschikking te kunnen stellen die in het 
kader van onderzoek en innovatie is 
ontwikkeld.

Or. it

Amendement 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

(24) De lidstaten moeten openbare
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake 
water, uit het verminderde gebruik van 
pesticiden, uit agro-ecologische 
praktijken, alsook uit de initiatieven ter 
bestrijding van antimicrobiële resistentie. 
Om het advies kwaliteitsvoller en 
doeltreffender te maken, moeten de 
lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. es

Amendement 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

(24) De lidstaten moeten kwalitatief 
hoogwaardige bedrijfsadviesdiensten voor 
de landbouw aanbieden die het duurzame 
beheer en de algehele prestaties van de 
landbouw- en plattelandsbedrijven moeten 
verbeteren en daarbij de economische, 
ecologische en sociale dimensies 
bestrijken, en die moeten nagaan welke 
verbeteringen noodzakelijk zijn ten aanzien 
van de maatregelen op het niveau van het 
landbouwbedrijf die in de strategische 
GLB-plannen zijn opgenomen. Deze 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. en
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Motivering

Landbouwers moeten nieuwe soorten vaardigheden en kennis opdoen om nieuwe en 
duurzamere landbouwpraktijken, die vaak complexer zijn dan de bestaande praktijken, te 
kunnen toepassen. Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige bedrijfsadviesdiensten voor 
de landbouw wordt daarom steeds belangrijker.

Amendement 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van dierenwelzijn, milieu en klimaat, 
anderzijds. Tot dat laatste behoren zowel 
de in het strategisch GLB-plan opgenomen 
normen die van toepassing zijn op of 
noodzakelijk zijn voor landbouwers en 
andere begunstigden van het GLB, als die 
welke voortvloeien uit de wetgeving inzake 
water en duurzaam gebruik van pesticiden, 
uit de initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
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innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

Or. en

Motivering

In Speciaal verslag nr. 31/2018 van de Rekenkamer wordt geconcludeerd dat de algehele 
naleving van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn onbevredigend blijft. 
Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw moeten een cruciale rol spelen door zwakke punten 
te detecteren en begunstigden te helpen aan de regels te voldoen.

Amendement 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Om alle landbouwers in de 
Unie van kwalitatief hoogwaardig advies 
te kunnen voorzien, moet de Commissie 
minimumnormen voor 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
vaststellen, die betrekking hebben op de 
kwaliteit en territoriale dekking van het 
geleverde advies. De Commissie moet, om 
de kwaliteit te waarborgen, alle 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
accrediteren voordat deze verordening in 
werking treedt. In gevallen waarin wordt 
geconcludeerd dat bedrijfsadviesdiensten 
voor de landbouw niet aan de 
minimumnormen voldoen, moet de 
Commissie de lidstaat in kwestie op de 
hoogte brengen en deze verzoeken om 
corrigerende maatregelen te nemen.

Or. en
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Motivering

Landbouwers moeten nieuwe soorten vaardigheden en kennis opdoen om nieuwe en 
duurzamere landbouwpraktijken, die vaak complexer zijn dan de bestaande praktijken, te 
kunnen toepassen. Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige bedrijfsadviesdiensten voor 
de landbouw wordt daarom steeds belangrijker. Momenteel lijkt het GLB echter geen echt 
kwaliteitscontrolesysteem te bevatten voor deze diensten en het vermogen dat ze hebben om 
landbouwers te helpen, varieert dan ook enorm tussen de verschillende lidstaten.

Amendement 675
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten 
de bedragen van de rechtstreekse 
betalingen die een bepaald maximum 
overschrijden, worden verlaagd en moet 
de opbrengst daarvan worden gebruikt 
voor ontkoppelde rechtstreekse betalingen 
en in de eerste plaats voor de aanvullende 
herverdelende inkomenssteun voor 
duurzaamheid, of worden overgeheveld 
naar het Elfpo. Om negatieve effecten op 
de werkgelegenheid te voorkomen moet 
bij de toepassing van het mechanisme 
rekening worden gehouden met de factor 
arbeid.

Schrappen

Or. en

Motivering

De structuren en andere verwante kenmerken van landbouwbedrijven zijn in elke lidstaat 
geheel verschillend. We kunnen niet één standaardaanpak kiezen en op alle lidstaten dezelfde 
verplichte plafonds en degressiviteit toepassen. We kunnen de verplichte plafonds en 
degressiviteit op lidstaatniveau vaststellen of ze op vrijwillige basis invoeren.

Amendement 676
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
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Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 
te voorkomen moet bij de toepassing van 
het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid.

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo, 
binnen de in de verordening vastgelegde 
grenzen. Dit plafond voor de rechtstreekse 
betalingen moet als aanvulling op of 
alternatief voor de aanvullende 
herverdelende steun worden gebruikt, als 
deze al een voldoende groot ambitieniveau 
vertoont. Om negatieve effecten op de 
werkgelegenheid te voorkomen moet bij de 
toepassing van het mechanisme rekening 
worden gehouden met de factor arbeid.

Or. fr

Amendement 677
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 
te voorkomen moet bij de toepassing van 

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op 
landbouwverenigingen en -coöperaties te 
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het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid.

vermijden moeten gelijkwaardige leden 
van coöperaties en vergelijkbare 
verenigingen als individuele landbouwers 
worden behandeld. Om negatieve effecten 
op de werkgelegenheid te voorkomen moet 
bij de toepassing van het mechanisme 
rekening worden gehouden met de factor 
arbeid.

Or. de

Amendement 678
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 
te voorkomen moet bij de toepassing van 
het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid.

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 
te voorkomen moet bij de toepassing van 
het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid. Bij de 
tenuitvoerlegging van het bepaalde in 
deze overweging dienen de Commissie en 
de lidstaten voorts de duurzame 
ontwikkeling van alle landbouwbedrijven 
te waarborgen.

Or. ro

Amendement 679
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
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Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 
te voorkomen moet bij de toepassing van 
het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid.

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moet de 
steun met name zijn gericht op 
landbouwers die actief bijdragen aan de 
economische, ecologische en sociale 
dimensies van duurzaamheid. Dit moet 
worden bereikt door middel van een 
duidelijke definitie van "echte 
landbouwer", die in alle lidstaten wordt 
gebruikt. De lidstaten kunnen ook 
besluiten dat de bedragen van de 
rechtstreekse betalingen die een bepaald 
maximum overschrijden, moeten worden 
verlaagd en dat de opbrengst daarvan moet 
worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen. Om negatieve 
effecten op de werkgelegenheid te 
voorkomen, kan bij de toepassing van het 
mechanisme rekening worden gehouden 
met de factor arbeid.

Or. en

Amendement 680
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen en in de eerste 
plaats voor de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid, of 
worden overgeheveld naar het Elfpo. Om 
negatieve effecten op de werkgelegenheid 

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen voor de 
aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid.
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te voorkomen moet bij de toepassing van 
het mechanisme rekening worden 
gehouden met de factor arbeid.

Or. en

Motivering

De opbrengsten van de plafonds voor de betalingen uit pijler I moeten worden bestemd voor 
herverdelingsbetalingen in diezelfde pijler I.
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