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Amendement 1
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen 
met betrekking tot de groene transitie met 
vers geld en extra eigen middelen van de 
EU worden gefinancierd;

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; erkent dat een 
algemene hervorming van het GLB 
noodzakelijk is om het in 
overeenstemming te brengen met de 
Europese Green Deal; dringt erop aan dat 
landbouwers naar behoren worden 
ondersteund om de verhoogde ambitie van 
de Europese Green Deal waar te maken, 
uitgaande van het beginsel dat bij 
overheidssteun van meet af aan rekening 
moet worden gehouden met milieu- en 
gezondheidsoverwegingen; dringt erop 
aan dat de groene transitie in de eerste 
plaats wordt gefinancierd door een 
herschikking van de huidige niveaus van 
de GLB-uitgaven, waarbij grotere 
ecologische samenhang een prioriteit 
moet zijn, en in de tweede plaats en alleen 
indien nodig met vers geld en extra eigen 
middelen van de EU;

Or. en

Amendement 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
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het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd;

het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd; wijst erop dat de 
financiering van aanvullende 
maatregelen in het kader van de Europese 
Green Deal en de "van boer tot bord”-
strategie niet ten koste mag gaan van de 
middelen voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB);

Or. de

Amendement 3
Dan-Ștefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd;

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) ten minste op het 
huidige niveau wordt gehandhaafd; dringt 
erop aan dat eventuele aanvullende 
maatregelen met betrekking tot de groene 
transitie, met inbegrip van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de "van boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie, met vers geld en 
extra eigen middelen van de EU worden 
gefinancierd;

Or. ro

Amendement 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd;

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) in reële waarde 
ten minste op het huidige niveau wordt 
gehandhaafd; dringt erop aan dat eventuele 
aanvullende maatregelen met betrekking 
tot de groene transitie worden gefinancierd 
met vers geld en extra eigen middelen van 
de EU die verder gaan dan het MFK-
voorstel;

Or. en

Amendement 5
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd;

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) ten minste op het 
huidige niveau wordt gehandhaafd; dringt 
erop aan dat, ter verwezenlijking van de 
ambitieuze groene streefdoelen, eventuele 
aanvullende maatregelen met betrekking 
tot de groene transitie met vers geld en 
extra eigen middelen van de EU worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 6
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd;

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) ten minste op het 
huidige niveau wordt gehandhaafd; dringt 
erop aan dat eventuele aanvullende 
maatregelen met betrekking tot de groene 
transitie met vers geld en extra eigen 
middelen van de EU worden gefinancierd;

Or. es

Amendement 7
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
niveau wordt gehandhaafd; dringt erop aan 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
worden gefinancierd;

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) ten minste op het 
huidige niveau wordt gehandhaafd; dringt 
erop aan dat eventuele aanvullende 
maatregelen met betrekking tot de groene 
transitie met vers geld en extra eigen 
middelen van de EU worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 8
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 

1. verwacht dat de bijdrage voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling in 
het kader van het toekomstige meerjarig 
financieel kader (MFK) op het huidige 
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niveau wordt gehandhaafd; dringt erop 
aan dat eventuele aanvullende maatregelen 
met betrekking tot de groene transitie met 
vers geld en extra eigen middelen van de 
EU worden gefinancierd;

niveau wordt gehandhaafd; onderstreept 
dat eventuele aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de groene transitie met vers 
geld en extra eigen middelen van de EU 
moeten worden gefinancierd;

Or. fr

Amendement 9
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent de resultaten die tot dusver 
met het GLB zijn geboekt inzake milieu- 
en klimaatprestaties; benadrukt dat het 
GLB voor de periode na 2020 een grotere 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat aan de dag legt, hetgeen tot uiting 
komt in elk strategisch GLB-plan van de 
EU-27; verzoekt de Commissie, gezien dit 
hogere ambitieniveau van het nieuwe 
GLB, alle nieuwe 
landbouwgerelateerde klimaatneutrale 
doelstellingen van de Green Deal te 
scheiden van de lopende 
onderhandelingen over het GLB, niet 
alleen rekening houdend met de 
financiële gevolgen ervan, maar ook met 
de gevolgen voor de voedselzekerheid;

Or. en

Amendement 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het gewijzigde 
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MFK-voorstel van de Commissie van 27 
en 28 mei 2020, met inbegrip van de 
mededeling "Het moment van Europa: 
herstel en voorbereiding voor de volgende 
generatie", waarin te lezen staat dat de 
financiering voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zal worden verhoogd ten 
opzichte van het vorige MFK-voorstel;

Or. en

Amendement 11
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor tijdelijke aanvullende 
middelen via het herstelfonds Next 
Generation EU, maar benadrukt dat een 
sterk MFK niettemin van vitaal belang 
blijft;

Or. en

Amendement 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat deze verhoogde 
financiering van essentieel belang is voor 
de verwezenlijking van de voorgestelde 
doelstellingen en ambities van het 
toekomstige GLB en de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Green Deal 
in de landbouw om de veerkracht van de 
agrovoedingssector te vergroten en te 
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zorgen voor een duurzame 
voedselproductie, die niet alleen afhangt 
van een goed gefinancierd GLB maar ook 
van andere MFK-instrumenten, zoals 
voor onderzoek, investeringen in 
innovatie of digitale technologie, en een 
vlottere toegang van landbouwers en de 
agrovoedingssector daartoe;

Or. en

Amendement 13
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie bij de 
groene transitie in de landbouw te zorgen 
voor een evenwichtige aanpak ten aanzien 
van de drie dimensies van duurzaamheid, 
namelijk op sociaal, ecologisch en 
economisch gebied; onderstreept het 
belang van artikel 2, lid 1, onder b), van 
de Overeenkomst van Parijs, waarin het 
waarborgen van voedselzekerheid door 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering als een fundamentele 
prioriteit wordt erkend;

Or. en

Amendement 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is ingenomen met het 
voorstel om het fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) aan te 
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vullen, ook met extra middelen uit Next 
Generation EU, verwelkomt de twee 
aanvullende pijlers van het mechanisme 
voor een rechtvaardige transitie, namelijk 
een specifieke regeling in het kader van 
InvestEU en een leenfaciliteit voor de 
overheidssector, en benadrukt dat het 
JTF en de groene transitie op een eerlijke, 
inclusieve en wetenschappelijk 
onderbouwde manier, samen met de 
belanghebbenden, gestalte moeten krijgen 
om ze te laten slagen en effect te laten 
sorteren op de landbouw 
en plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 15
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering van 
EU-begrotingsmiddelen ter dekking van 
nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, wat bijzonder 
schadelijk zou zijn als zij aan nieuwe 
verplichtingen in het kader van de Green 
Deal moeten voldoen;

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering van 
EU-begrotingsmiddelen ter dekking van 
nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, wat bijzonder 
schadelijk zou zijn als zij aan nieuwe 
verplichtingen in het kader van de Green 
Deal moeten voldoen; onderstreept dat de 
transitie naar duurzaamheid eerlijk, 
rechtvaardig en verantwoord moet zijn en 
dat alle economische en sociale sectoren 
erbij betrokken moeten worden om een 
bijzondere druk op de landbouwsector te 
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voorkomen;

Or. en

Amendement 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering 
van EU-begrotingsmiddelen ter dekking 
van nieuwe uitgavenvereisten die 
voortvloeien uit de COVID-19-pandemie, 
wat bijzonder schadelijk zou zijn als zij aan 
nieuwe verplichtingen in het kader van de 
Green Deal moeten voldoen;

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat de 
vroegtijdige financiering van EU-
begrotingsmiddelen ter dekking van 
nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, tot een tekort 
aan middelen in latere 
programmeringsjaren kan leiden, wat 
gevolgen kan hebben voor het vermogen 
van de landbouwsector om de 
doelstellingen en de ambitie van de “van 
boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie te verwezenlijken, 
en waardoor Europese landbouwers in de 
laatste jaren van het MFK financiering 
dreigen te ontberen, wat bijzonder 
schadelijk zou zijn als zij aan nieuwe 
verplichtingen in het kader van de Green 
Deal moeten voldoen;

Or. en

Amendement 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering van 
EU-begrotingsmiddelen ter dekking van 
nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, wat bijzonder 
schadelijk zou zijn als zij aan nieuwe 
verplichtingen in het kader van de Green 
Deal moeten voldoen;

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering van 
EU-begrotingsmiddelen ter dekking van 
nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, wat bijzonder 
schadelijk zou zijn als zij aan strenge 
verplichtingen in het kader van de Green 
Deal moeten voldoen;

Or. en

Amendement 18
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, volledig afhangen 
van een ambitieuze MFK-overeenkomst; 
vindt het zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering van 
EU-begrotingsmiddelen ter dekking van 

2. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie over het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa (COM(2020)0021), maar 
benadrukt dat de daarin voorgestelde 
elementen, waaronder het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, afhangen van een 
ambitieuze MFK-overeenkomst; vindt het 
zeer zorgwekkend dat Europese 
landbouwers in de laatste jaren van het 
MFK financiering dreigen te ontberen als 
gevolg van de vroegtijdige financiering van 
EU-begrotingsmiddelen ter dekking van 
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nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, wat bijzonder 
schadelijk zou zijn als zij aan nieuwe 
verplichtingen in het kader van de Green 
Deal moeten voldoen;

nieuwe uitgavenvereisten die voortvloeien 
uit de COVID-19-pandemie, wat 
problemen zou opleveren om hun deel van 
de ambitie in het kader van de Green Deal 
waar te maken;

Or. en

Amendement 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om in het kader van "Next 
Generation EU” 15 miljard EUR aan 
plattelandsontwikkeling toe te wijzen, 
maar betreurt dat in dit nieuwe 
instrument geen toewijzing voor de eerste 
pijler van het GLB is voorgesteld, 
rekening houdend met de noodzaak om de 
rechtstreekse betalingen en de steun voor 
sectorale programma’s te verbeteren om 
landbouwers te helpen de COVID-19-
crisis te overwinnen en aan de nieuwe 
doelstellingen van de Green Deal te 
voldoen;

Or. en

Amendement 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van groot belang de 
toegang tot publieke en private 
financiering te vergemakkelijken ter 
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ondersteuning van meer groene 
investeringen, de ontwikkeling van en 
toegang tot digitaliseringsinstrumenten, 
modernisering en innovatie die 
landbouwers, de landbouwsector en 
plattelandsgebieden in staat zullen stellen 
de uitdagingen aan te gaan en de kansen 
te grijpen om de doelstellingen en de 
ambitie van de Green Deal waar te 
maken;

Or. en

Amendement 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor het MFK en Next 
Generation EU, met inbegrip van de 
32,5 miljard EUR aan extra middelen 
voor het fonds voor een rechtvaardige 
transitie en het 1 miljard EUR voor het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling, om het Europees 
Investeringsfonds te helpen bij de 
ondersteuning van een breed scala aan 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 22
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. hamert erop dat vereisten waaraan 
landbouwers moeten voldoen in het kader 
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van de Europese Green Deal, met 
inbegrip van de "van boer tot bord”-
strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie 
voor 2030, ook met andere 
begrotingsmiddelen moeten worden 
gefinancierd en niet alleen uit het budget 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB);

Or. hr

Amendement 23
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het investeringsplan 
voor een duurzaam Europa tot op zekere 
hoogte berust op het aantrekken van 
particuliere investeringen, die in de jaren 
na de COVID-19-pandemie waarschijnlijk 
minder beschikbaar zullen zijn, en dat een 
sterk MFK daarom des te belangrijker is;

Or. en

Amendement 24
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de Europese 
landbouwsector het enige belangrijke 
systeem in de wereld is dat zijn uitstoot 
van broeikasgassen heeft teruggedrongen 
(met 20 % sinds 1990);

Or. es
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Amendement 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
plattelandsgebieden, met inbegrip van 
landbouwbedrijven, de mogelijkheid te 
bieden om gebruik te maken van de 
investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 26
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is ingenomen met de ambitie van 
de Commissie om van de 
overheidsuitgaven in de EU-begroting een 
groter deel dan ooit tevoren te bestemmen 
voor klimaat en milieu; wijst op de 
ambitie van het Parlement om in de 
begroting voor 2021 30 % van de uitgaven 
aan klimaatmainstreaming en 10 % van 
de uitgaven aan biodiversiteit te besteden; 
dringt aan op een streefcijfer van 50 % 
voor klimaatuitgaven in het MFK in zijn 
geheel; stipt aan dat het GLB als grootste 
begrotingspost bepalend is voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen; 
wijst erop dat eventuele aanvullende 
middelen eveneens tot dezelfde 
doelstellingen moeten bijdragen;

Or. en
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Amendement 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de faciliteit voor herstel en 
veerkracht zo nodig te gebruiken om 
aanvullende steun te verlenen aan 
Europese landbouwers en coöperaties om 
coherent het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen die voortvloeien uit de 
noodzaak om nieuwe regels na te leven en 
zich aan de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering aan te passen 
zodanig dat de voedselproductie niet in 
gevaar komt en het 
duurzaamheidsbeginsel in acht wordt 
genomen;

Or. en

Amendement 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat bij de opstelling van 
de nationale plannen, de toewijzing van 
middelen en de financiële vooruitzichten 
voor de langere termijn rekening moet 
worden gehouden met de verschillende 
uitgangsposities en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de 
diverse regio’s en lidstaten;

Or. en
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Amendement 29
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat veranderingen in de 
staatssteun- en mededingingsregels geen 
afbreuk doen aan het gemeenschappelijke 
karakter van het GLB;

Or. es

Amendement 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten; merkt in dit 
verband op dat de uitvoering van de 
Green Deal en de “van boer tot bord”-
strategie niet mag leiden tot een verlaging 
van onze doelstellingen, en met name de 
doelstelling om onze 
landbouwers duurzame 
bestaansmiddelen te verschaffen; wijst er 
in dit verband op dat het niet mogelijk is 
met minder financiële middelen meer van 
de landbouwers te verlangen;
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Or. fr

Amendement 31
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten; wijst erop dat 
er voor elke nieuwe landbouwgerelateerde 
klimaatneutrale doelstelling van de Green 
Deal een afzonderlijk 
ontwerpwetgevingsvoorstel overeenkomsti
g de voorschriften moet worden 
gepubliceerd zonder de lopende 
wetgevingsprocedures te belemmeren;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
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van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten; vestigt de 
aandacht op de vertraging die bij de 
onderhandelingen over de hervorming 
van het GLB is opgelopen, en dringt erop 
aan dat het proces wordt voortgezet en 
afgerond om de voorspelbaarheid in de 
landbouwsector te waarborgen;

Or. en

Amendement 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
die een aanzienlijk deel van de EU-
begroting uitmaken, opzij zal worden 
gezet ter ondersteuning van 
klimaatgerelateerde doelstellingen; stipt 
aan dat de hervorming van het GLB nog 
aan de gang is en dat er nog geen besluit is 
genomen over de exacte bijdrage aan 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten; wijst er tevens 
op dat het GLB in de evaluatie van de 
Commissie het gepaste kader wordt geacht 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal nader uit te werken, en vindt 
dan ook dat het naar behoren moet 
worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 34
Clara Aguilera
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

3. wijst erop dat een gemoderniseerd 
en duurzaam gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) een 
doorslaggevende bijdrage zal leveren 
aan de verwezenlijking van de ambitieuze 
algemene klimaatdoelstellingen van de 
EU en dat een aanzienlijk deel daarvan 
zal worden gebruikt ter ondersteuning van 
klimaatgerelateerde doelstellingen; stipt 
aan dat de hervorming van het GLB nog 
aan de gang is en dat er nog geen besluit is 
genomen over de exacte bijdrage aan 
milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten; benadrukt dat 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
grotendeels zal afhangen van de 
toewijzing van voldoende middelen in 
de toekomstige begrotingen;

Or. es

Amendement 35
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de 
exacte bijdrage aan milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen en 
vereisten;

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB, hoewel die nog moet worden 
goedgekeurd, volledig strookt met de 
milieu- en klimaatdoelstellingen van de 
Green Deal en de “van boer tot bord”-
strategie;

Or. es
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Amendement 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, zal worden gereserveerd om 
klimaatgerelateerde doelstellingen te 
ondersteunen en de voedselzekerheid te 
waarborgen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

Or. en

Amendement 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
dat het grootste deel van de EU-begroting 
uitmaakt, opzij zal worden gezet ter 
ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de hervorming 
van het GLB nog aan de gang is en dat er 
nog geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
zal worden gereserveerd ter ondersteuning 
van klimaatgerelateerde doelstellingen; 
stipt aan dat de hervorming van het GLB 
nog aan de gang is en dat er nog geen 
besluit is genomen over de exacte bijdrage 
aan milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen en vereisten;

Or. en



AM\1207549NL.docx 23/35 PE653.799v01-00

NL

Amendement 38
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), dat het grootste deel van de EU-
begroting uitmaakt, opzij zal worden gezet 
ter ondersteuning van klimaatgerelateerde 
doelstellingen; stipt aan dat de 
hervorming van het GLB nog aan de gang 
is en dat er nog geen besluit is genomen 
over de exacte bijdrage aan milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen en 
vereisten;

3. stipt aan dat de hervorming van 
het GLB nog aan de gang is en dat er nog 
geen besluit is genomen over de exacte 
bijdrage aan milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen en 
vereisten; benadrukt dat een aanzienlijk 
percentage van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), dat het grootste deel van de EU-
begroting uitmaakt, moet worden 
gereserveerd ter ondersteuning van 
klimaatgerelateerde doelstellingen;

Or. en

Amendement 39
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de Commissie in haar 
mededeling over het investeringsplan voor 
een duurzaam Europa wijst op een 
aanzienlijke behoefte aan investeringen in 
de landbouw, met name om bredere 
milieu-uitdagingen aan te pakken, met 
inbegrip van biodiversiteitsverlies en 
vervuiling; wijst er echter op dat de 
Commissie van conservatieve ramingen 
spreekt, wegens een gebrek aan gegevens 
om de investeringsbehoeften inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
herstel/instandhouding van ecosystemen 
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en de biodiversiteit nauwkeurig te kunnen 
inschatten;

Or. en

Amendement 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de crisisbestendige 
binnenlandse productie van hernieuwbare 
grondstoffen en hernieuwbare energie, en 
roept op tot een houtbouw- en 
renovatieoffensief waarin met name 
aandacht wordt besteed aan het gebruik 
van binnenlandse hernieuwbare 
grondstoffen en duurzame hernieuwbare 
energiebronnen, om zo haast te kunnen 
maken met de omzetting en 
tenuitvoerlegging van de EU-strategie 
voor de bio-economie;

Or. de

Amendement 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit ervoor dat toenemende 
ecologische vereisten altijd financieel 
worden gecompenseerd; wijst erop dat 
eenzijdige voorwaarden noch de Europese 
landbouw noch het milieu ten goede 
komen als deze tot de verplaatsing van de 
Europese voedselproductie naar derde 
landen leiden;
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Or. de

Amendement 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het algemene 
beginsel van gendergelijkheid moet 
worden toegepast in het kader van de 
GLB-maatregelen ter verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Green Deal, om 
de ecologische transitie van vrouwelijke 
landbouwers te waarborgen;

Or. en

Amendement 43
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de bevindingen van de 
Rekenkamer dat de klimaatboekhouding 
in het kader van het huidige GLB 
onnauwkeurig is en dat de ramingen van 
de Commissie voor de toekomstige 
bijdrage van het GLB aan de milieu- en 
klimaatstreefcijfers onrealistisch 
lijken1bis; benadrukt dat de GLB-
maatregelen, op basis van 
wetenschappelijk bewijs, daadwerkelijk 
positief voor het klimaat moeten blijken te 
zijn om als zodanig in aanmerking te 
kunnen worden genomen;
_________________
1bis Advies nr. 7/2018, Europese 
Rekenkamer, paragraaf 3.
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Or. en

Amendement 44
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. neemt kennis van de 
bevindingen in verslag nr. 13/2020 van de 
Rekenkamer dat de monitoring van de 
uitgaven van het GLB ten behoeve van de 
biodiversiteit methodologische 
tekortkomingen vertoont; merkt voorts op 
dat in het evaluatieverslag van de 
Commissie1ter van november 2019 
eveneens erop wordt gewezen dat het 
gebrek aan monitoringgegevens een 
belemmering vormt voor een goede 
evaluatie van het (netto-)effect van 
verschillende instrumenten en 
maatregelen van het GLB; vraagt om de 
monitoring van de uitgaven voor 
biodiversiteit te herzien op basis van 
wetenschappelijk bewijs, en dringt met 
name aan op de verdere ontwikkeling van 
indicatoren voor de biodiversiteit van 
landbouwgrond, om de impact van de 
GLB-instrumenten te kunnen beoordelen; 
herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 
en de Raad om in het MFK een duidelijk 
streefdoel van ten minste 10 % vast te 
stellen voor uitgaven voor de 
mainstreaming van biodiversiteit, bovenop 
de doelstelling voor uitgaven voor 
klimaatmainstreaming1bis;
_________________
1bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 16 januari 2020 over de 15e 
bijeenkomst van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (COP15)
1ter Europese Commissie DG AGRI, 
Evaluation of the Impact of the CAP on 
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biodiversity, landscapes, habitats 
(Alliance Environnement) AGRI — 2018-
0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf

Or. en

Amendement 45
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. neemt nota van de eigen 
beoordeling van de Commissie dat de 
voorstellen voor het nieuwe GLB slechts 
met de ambitie van de Europese Green 
Deal verenigbaar zijn onder bepaalde 
voorwaarden, namelijk een ambitieus 
systeem van conditionaliteit, voldoende en 
efficiënte uitgaven voor verplichte 
ecoregelingen, en een passend beginsel 
dat er geen sprake mag zijn van terugval; 
verzoekt de Commissie een lijst van 
ecoregelingen op te stellen om te zorgen 
voor een hoge gemeenschappelijke 
ambitie en doeltreffendheid; verzoekt de 
Commissie aan elke 
lidstaat aanbevelingen inzake de 
doelstellingen van het GLB te doen 
voordat zij de ontwerpversies van hun 
strategische plannen indienen, en 
vervolgens een volledige ex-
antebeoordeling van de ontwerpen van de 
strategische plannen uit te voeren;

Or. en

Amendement 46
Francisco Guerreiro
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. benadrukt de noodzaak van 
samenhang tussen de eerste en de tweede 
pijler van het GLB, om een efficiënt 
gebruik van overheidsgeld ter 
ondersteuning van de doelstellingen van 
de Europese Green Deal te waarborgen;  
verzoekt de Commissie er met name voor 
te zorgen dat de strategische plannen van 
de lidstaten grotere ambities op het gebied 
van milieu en dierenwelzijn opleveren, 
met name in de eerste pijler, op basis van 
strenge conditionaliteitsvereisten en 
ambitieuze ecoregelingen en middels een 
grondige screening van het effect van 
vrijwillige gekoppelde steun op het 
klimaat, het milieu en het dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 47
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. benadrukt het belang van 
dierenwelzijn voor diverse aspecten van de 
Green Deal, en is van mening dat een 
beter dierenwelzijn onder meer kan leiden 
tot parallelle verbeteringen in de aanpak 
van antimicrobiële resistentie, 
verminderde milieueffecten van 
de productie, met name 
waterverontreiniging, en kansen voor 
plattelandsontwikkeling door af te stappen 
van intensieve productiemethoden; wijst 
er tevens op dat dierenwelzijn, en met 
name het welzijn van landbouwdieren, 
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nog steeds een belangrijk 
aandachtspunt van de burgers is1bis;
_________________
1bis Europese Commissie (2016), Special 
Eurobarometer 442, Attitudes of 
Europeans to animal welfare 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG

Or. en

Amendement 48
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 octies. is ingenomen met de 
opstelling van de verordening tot 
vaststelling van een kader ter bevordering 
van duurzame investeringen, en daarmee 
verband houdende secundaire wetgeving, 
die een faciliterend kader biedt voor het 
verifiëren van daadwerkelijk duurzame 
investeringen; vraagt dat de EU-
taxonomie wordt toegepast om 
investeringen door te lichten in het kader 
van het Elfpo;

Or. en

Amendement 49
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
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bij het leveren van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren niet mogen worden ondermijnd 
door de invoer van producten uit derde 
landen die niet voldoen aan de normen 
inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU.

bij het leveren van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren niet mogen worden ondermijnd 
door de invoer van producten uit derde 
landen die niet voldoen aan de normen 
inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU; stipt aan dat er 
lessen moeten worden getrokken uit de 
COVID 19-crisis, met name op 
strategische gebieden; stelt 
daarom coördinatie op EU-niveau voor bij 
het opbouwen van strategische capaciteit 
in de EU om bij een crisis in basisvoedsel 
te voorzien; wijst erop dat het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa hiervoor gebruikt moet worden.

Or. en

Amendement 50
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
bij het leveren van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren niet mogen worden ondermijnd 
door de invoer van producten uit derde 
landen die niet voldoen aan de normen 
inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU.

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
bij het leveren van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen en bij het draaiend 
houden van de sector om een voedselcrisis 
te voorkomen; onderstreept de cruciale rol 
van de "vitale werknemers” in de 
landbouw- en voedselverwerkingssector 
tijdens de crisis en dringt erop aan dat 
deze werknemers goede en veilige 
arbeidsomstandigheden genieten; 
benadrukt dat de inspanningen van de 
Europese landbouwers om duurzamer 
voedsel te produceren niet mogen worden 
ondermijnd door de invoer van producten 
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uit derde landen die niet voldoen aan de 
normen inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU.

Or. en

Amendement 51
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
bij het leveren van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren niet mogen worden ondermijnd 
door de invoer van producten uit derde 
landen die niet voldoen aan de normen 
inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU.

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
bij het leveren van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren niet mogen worden ondermijnd 
door nieuwe groene verplichtingen, noch 
door de invoer van producten uit derde 
landen die niet voldoen aan de normen 
inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU.

Or. es

Amendement 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
bij het leveren van veilige en 

4. wijst erop dat de recente uitbraak 
van COVID-19 aan het licht heeft gebracht 
welke strategische rol de landbouw speelt 
bij het leveren van veilige en 
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hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren niet mogen worden 
ondermijnd door de invoer van producten 
uit derde landen die niet voldoen aan de 
normen inzake voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn en de 
sociale normen van de EU.

hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt dat de 
normen inzake 
voedselveiligheid, milieuvoorwaarden en 
dierenwelzijn en de sociale normen van de 
EU volledig van toepassing zijn op de 
invoer van producten uit derde landen en 
daarmee een aanvulling vormen op de 
inspanningen van de Europese 
landbouwers om duurzamer voedsel te 
produceren;

Or. en

Amendement 53
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de Commissie, 
om de doelstellingen van de Green Deal 
op Europees niveau te verwezenlijken en 
op internationaal niveau te bevorderen, 
een beoordeling van de tariefcontingenten 
voor de invoer van landbouwproducten 
moet uitvoeren en een verhoging van deze 
contingenten moet voorstellen voor 
landen die geen normen en voorschriften 
hanteren voor hun landbouwproducenten 
die vergelijkbaar zijn met de normen en 
voorschriften in de EU, of voorzieningen 
hebben getroffen om dat in de nabije 
toekomst te kunnen doen;

Or. bg

Amendement 54
Francisco Guerreiro
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met de ambitie die in 
de "van boer tot bord"-strategie aan de 
dag wordt gelegd om verplichte 
minimumcriteria voor de duurzame 
inkoop van voedsel vast te stellen, 
teneinde het gebruik van 
overheidsmiddelen op de Green Deal af te 
stemmen; dringt erop aan om voedings- 
en gezondheidsoverwegingen meer te 
laten meespelen bij openbare 
aanbestedingen voor levensmiddelen.

Or. en

Amendement 55
Dan-Ștefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van de 
financiering van onderzoek en innovatie 
om groene alternatieve 
overgangstechnologieën in kaart te 
brengen, en is van mening dat alle 
landbouwers, zo ook de landbouwer met 
een klein bedrijf, daar toegang toe moeten 
hebben.

Or. ro

Amendement 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor toereikende externe garanties voor 
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gevoelige landbouwproducten en de 
consumenten te wijzen op de hoge 
productienormen van de 
levensmiddelensector in de EU;

Or. de

Amendement 57
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op de noodzaak om 
aanvullende financiële middelen te 
verstrekken boven op het budget van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) voor de eisen die aan landbouwers 
worden gesteld als gevolg van de COVID-
19-crisis of andere crisissituaties;

Or. hr

Amendement 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat, zowel in het kader van de "van 
boer tot bord”-strategie als van het 
toekomstige klimaatbeleid, de Europese 
landbouw wordt erkend als een sector van 
systemisch belang en dat de 
voorzieningszekerheid voldoende in 
aanmerking wordt genomen als 
stabiliteitsfactor en te allen tijde in het 
achterhoofd wordt gehouden.

Or. de



AM\1207549NL.docx 35/35 PE653.799v01-00

NL


