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Amendement 1
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 – gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld “Een “van boer tot bord”-
strategie voor een eerlijk, gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)381),

Or. en

Amendement 2
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 – gezien de mededeling van de Commissie 
over een EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2030 (COM(2020)380),

Or. en

Amendement 3
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de 25 miljoen 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in Europa ongeveer 100 miljoen 
mensen werken en dat zij goed zijn voor 
meer dan de helft van het Europese bbp;

A. overwegende dat in de 25 miljoen 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in Europa ongeveer 100 miljoen 
mensen werken en dat zij goed zijn voor 
meer dan de helft van het Europese bbp; 
dat zij belangrijke spelers zijn in het 
Europese sociaal-economisch weefsel en 
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bijdragen tot de aantrekkelijkheid en 
inrichting van gebieden en tot territoriale 
cohesie, ook in plattelandsgebieden; 

Or. fr

Amendement 4
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de 25 miljoen 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in Europa ongeveer 100 miljoen 
mensen werken en dat zij goed zijn voor 
meer dan de helft van het Europese bbp;

A. overwegende dat in de 25 miljoen 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in Europa ongeveer 100 miljoen 
mensen werken en dat zij goed zijn voor 
meer dan de helft van het Europese bbp; 
overwegende dat uit de gegevens van 
Eurostat blijkt dat niet minder dan 98,9 % 
van de ondernemingen in de niet-
financiële economie van de EU kleine 
ondernemingen zijn met minder dan 49 
werknemers;

Or. it

Amendement 5
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 voedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s waren;

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 agrovoedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s waren;

Or. it
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Amendement 6
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 voedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s;

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 voedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s, waarvan er vele zich in 
plattelandsgebieden bevinden;

Or. en

Amendement 7
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 voedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s;

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 22 000 landbouwcoöperaties 
en 289 000 voedings- en drankbedrijven 
waren in Europa, waarvan 90 % kmo’s;

Or. en

Amendement 8
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 voedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s;

B. overwegende dat er in 2017 volgens de 
Commissie 289 000 voedings- en 
drankbedrijven waren in Europa, waarvan 
90 % kmo’s, en overwegende dat deze een 
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cruciale rol spelen in de 
plattelandseconomie;

Or. en

Amendement 9
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor landbouwers 
omvat, waaronder de “van boer tot bord”-
strategie, evenals biodiversiteitsstrategieën;

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor landbouwers 
omvat, waaronder de “van boer tot bord”-
strategie, evenals biodiversiteitsstrategieën; 
en dat kmo’s belangrijke actoren zijn bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Green Deal;

Or. fr

Amendement 10
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor 
landbouwers omvat, waaronder de “van 
boer tot bord”-strategie, evenals 
biodiversiteitsstrategieën;

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een waaier aan maatregelen omvat 
die gevolgen zullen hebben voor 
landbouwers, waaronder de “van boer tot 
bord”-strategie, evenals 
biodiversiteitsstrategieën;

Or. it

Amendement 11
Claude Gruffat
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor landbouwers 
omvat, waaronder de “van boer tot bord”-
strategie, evenals biodiversiteitsstrategieën;

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor landbouwers 
en andere marktdeelnemers in 
plattelandsgebieden omvat, waaronder de 
“van boer tot bord”-strategie, evenals 
biodiversiteitsstrategieën, waarvan de 
succesvolle tenuitvoerlegging in grote 
mate zal afhangen van de samenhang 
tussen het GLB en de strategische 
plannen van de lidstaten enerzijds, en de 
respectieve doelstellingen van de 
strategieën anderzijds;

Or. en

Amendement 12
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor 
landbouwers omvat, waaronder de “van 
boer tot bord”-strategie, evenals 
biodiversiteitsstrategieën;

C. overwegende dat de Europese Green 
Deal een grote waaier aan grondige 
hervormingsmaatregelen voor de 
agrovoedingssector omvat, waaronder de 
“van boer tot bord”-strategie, evenals 
biodiversiteitsstrategieën;

Or. en

Amendement 13
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Martin 
Hlaváček

Ontwerpadvies
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Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 C bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis de precaire financiële situatie van 
kmo’s duidelijk heeft aangetoond, 
aangezien vele kmo’s niet zullen 
herstellen van de lockdownmaatregelen, 
die de zwaarste gevolgen hebben gehad 
voor de verkoop in de horecasector en 
derde landen;

Or. en

Amendement 14
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 C bis.overwegende dat kmo’s het zwaarst 
getroffen zijn door de gevolgen van de 
gezondheidscrisis, die vele van hen failliet 
heeft doen gaan;

Or. ro

Amendement 15
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 C bis. overwegende dat de EU traditioneel 
steun verleent en ook wil blijven verlenen 
aan agrarische familiebedrijven – 
gewoonlijk kmo’s – en dat een “van boer 
tot bord”-strategie ook op deze bedrijven 
gericht is;
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Or. en

Amendement 16
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het feit dat in de 
strategie rekening wordt gehouden met de 
diversiteit van kmo’s wat bedrijfsmodellen, 
omvang, leeftijd en ondernemingsprofielen 
betreft;

1. is verheugd over het feit dat in de 
strategie rekening wordt gehouden met de 
diversiteit van kmo’s wat bedrijfsmodellen, 
omvang, leeftijd en ondernemingsprofielen 
betreft; benadrukt het feit dat in de 
strategie rekening moet worden gehouden 
met de economische en sociale impact van 
kmo’s op de gebieden of sectoren waar zij 
actief zijn;

Or. ro

Amendement 17
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 1 bis. beklemtoont de noodzaak om 
diversiteit in kmo’s te ondersteunen, in de 
context van een gebrek aan geschoolde 
werknemers en ondervertegenwoordiging 
van vrouwelijk ondernemerschap; is van 
mening dat een betere toegang tot 
opleiding over vaardigheden, waaronder 
vaardigheden en kennis op het gebied van 
management, van cruciaal belang is voor 
kmo’s en onder meer kan bestaan uit 
passende regelingen voor begeleiding, 
coaching, opleiding in vaardigheden en 
bijscholing, met bijzondere aandacht voor 
vrouwelijke potentiële ondernemers;
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Or. en

Amendement 18
 Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 1 bis. is verheugd over het voornemen van 
de Commissie om in het kader van de 
“van boer tot bord”-strategie de circulaire 
bedrijfsmodellen op te schalen en te 
bevorderen en zo nieuwe 
ondernemingskansen te creëren, onder 
meer door gebruik te maken van 
voedselafval, en steunt specifieke 
maatregelen die zijn toegesneden op 
kmo’s in de agrovoedingssector;

Or. en

Amendement 19
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 1 ter. acht het van belang meer steun uit 
te trekken voor innovatieve investeringen 
door kmo’s, teneinde hen te helpen de 
ecologische transitie te verwezenlijken en 
tegelijk hun economische veerkracht te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 20
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
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Lázara, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 1 quater. beklemtoont de noodzaak van 
betere toegang tot en beschikbaarheid van 
breedband in alle plattelandsgebieden, 
teneinde de oprichting van kmo’s te 
vergemakkelijken en innovatieve 
productiemethoden zoals 
precisielandbouw te bevorderen;

Or. en

Amendement 21
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat voedselproductie en -
verwerking een essentiële sector is waarin 
kmo’s een bijzonder grote rol spelen en dat 
deze sector van cruciaal belang zal zijn in 
de herstelperiode na de COVID-19-crisis;

2. herinnert eraan dat voedselproductie en -
verwerking een essentiële sector is waarin 
kmo’s een bijzonder grote rol spelen en dat 
deze sector van cruciaal belang zal zijn in 
de herstelperiode na de COVID-19-crisis; 
beklemtoont dat een herstel op basis van 
de Europese Green Deal en de digitale 
transitie een kans biedt om de groene en 
digitale transformatie te bespoedigen en 
er de vruchten van te plukken; is van 
mening dat de COVID-19-pandemie aan 
het licht heeft gebracht dat er steun nodig 
is voor ondernemingen in de sociale 
economie, zoals kleinschalige 
voedseldistributeurs, en ondernemingen 
die actief zijn in de gezondheids- en 
vervoersector;

Or. en
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Amendement 22
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat 
voedselproductie en -verwerking een 
essentiële sector is waarin kmo’s een 
bijzonder grote rol spelen en dat deze 
sector van cruciaal belang zal zijn in de 
herstelperiode na de COVID-19-crisis;

2. herinnert eraan dat 
voedselproductie en -verwerking een 
essentiële sector is waarin kmo’s een 
bijzonder grote rol spelen en dat deze 
sector van cruciaal belang zal zijn in de 
herstelperiode na de COVID-19-crisis; 
benadrukt in verband hiermee de 
capaciteit van kmo’s in de landbouwsector 
om zich aan te passen aan de behoeften 
van de markt;

Or. ro

Amendement 23
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat voedselproductie en -
verwerking een essentiële sector is waarin 
kmo’s een bijzonder grote rol spelen en dat 
deze sector van cruciaal belang zal zijn in 
de herstelperiode na de COVID-19-crisis;

2. herinnert eraan dat voedselproductie en -
verwerking een essentiële sector is waarin 
kmo’s een bijzonder grote rol spelen en dat 
deze sector van cruciaal belang zal zijn in 
de herstelperiode na de COVID-19-crisis; 
herinnert eraan dat het van essentieel 
belang is om vrij verkeer te garanderen 
voor seizoensarbeiders in de 
agrovoedingssector ter voorkoming van 
een tekort aan arbeidskrachten in de 
toekomst;

Or. fr

Amendement 24
Claude Gruffat
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. is van mening dat micro-
ondernemingen en kmo’s, net als 
plattelandsondernemingen en 
landbouwbedrijven, een belangrijke rol 
spelen op het gebied van duurzame 
regionale ontwikkeling, doordat ze hun 
middelen inzetten voor de productie van 
voedsel en andere goederen (duurzame 
bio-economie, hernieuwbare 
energiebronnen) en diensten (toerisme, 
bescherming van landschappen en 
habitats, herstel van ecosystemen), 
hetgeen wordt ondernomen via 
werkgelegenheid die gekoppeld is aan 
land en dus moeilijk kan worden 
verplaatst;

Or. en

Amendement 25
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. benadrukt het feit dat de 
landbouwsector een essentiële en 
systeemrelevante sector voor de EU is en 
moet blijven, die als primaire sector 
hoogwaardige grondstoffen levert voor de 
secundaire sector en de 
voedingsmiddelenindustrie, ten behoeve 
van onze Europese consumenten;

Or. de
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Amendement 26
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. is verheugd over het voornemen van 
de Commissie om oplossingen op maat uit 
te werken om voedselverwerkende kmo’s 
en exploitanten van kleine detailhandel- 
en cateringbedrijven te helpen nieuwe 
vaardigheden en bedrijfsmodellen te 
ontwikkelen, waarbij wordt voorkomen 
dat er bijkomende administratieve lasten 
en kosten ontstaan, alsook om 
adviesdiensten te verlenen via het 
Enterprise Europe Network, in het kader 
van de nieuwe “van boer tot bord”-
strategie;

Or. en

Amendement 27
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. is ingenomen met het tijdelijke 
kader van de Commissie in verband met 
staatssteun, dat tot stand is gebracht naar 
aanleiding van de ernstige gevolgen van 
de COVID-19-pandemie en waarmee de 
grensbedragen voor staatssteun worden 
verhoogd, zodat de lidstaten tot 
100 000 EUR per afzonderlijk 
landbouwbedrijf en tot 800 000 EUR voor 
voedselverwerkende en 
marketingbedrijven kunnen toekennen; is 
verheugd over de nieuwe tijdelijke 
maatregel in het kader van de 
verordening inzake 
plattelandsontwikkeling, waardoor de EU-
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lidstaten steun kunnen verlenen tot 
maximaal 7 000 EUR per landbouwer en 
50 000 EUR per kmo;

Or. en

Amendement 28
 Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 bis. beklemtoont dat kmo’s belangrijke 
factoren voor economische ontwikkeling 
en werkgelegenheid zijn in 
plattelandsgebieden, waar ze ongeveer 
75 % van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigen1 bis;
_________________
1 bis Espon (2018), “Small and Medium-
Sized Enterprises in European Regions 
and Cities, Final report”.

Or. en

Amendement 29
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 ter. benadrukt dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
ondersteuning van activiteiten van kmo’s 
op het gebied van agrotoerisme, en acht 
het noodzakelijk te voorzien in een 
specifieke toewijzing in het kader van het 
herstelplan om ondernemingen op het 
gebied van agrotoerisme te helpen en te 
ondersteunen, zodat ze de gevolgen van de 
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COVID-19-crisis te boven kunnen komen; 

Or. en

Amendement 30
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 ter. wijst erop dat de landbouwproductie 
wordt gekenmerkt door een fluctuerende 
vraag naar arbeid en seizoensgebonden 
is; benadrukt het feit dat een gedegen 
kennis van de werkgelegenheid en de 
kosten in de landbouw nodig is om op 
onverwachte schommelingen te reageren;

Or. de

Amendement 31
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 quater. onderstreept het feit dat 
permanente opleiding en bijscholing van 
essentieel belang zijn om de 
technologische en 
innovatiemogelijkheden in de 
landbouwsector te benutten en de 
productiviteit en de duurzame economie 
voortdurend te optimaliseren;

Or. de

Amendement 32
Marlene Mortler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 2 quinquies. vraagt de ondersteuning van 
initiatieven, vaardigheden en capaciteiten 
op het gebied van ondernemerschap, 
alsmede de voortdurende en gerichte 
bevordering van beroepsopleiding en -
bijscholing voor vrouwen in 
plattelandsgebieden;

Or. de

Amendement 33
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde landen 
blijft bevorderen, waaronder door middel 
van dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal;

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie zich 
concentreert op het wegnemen van 
belemmeringen binnen de eengemaakte 
markt, met het oog op een versterking en 
diversificatie van korte toeleveringsketens 
in de agrovoedingssector; is van mening 
dat inspanningen om de toegang van 
kmo’s tot de markten van derde landen te 
bevorderen mogelijk zijn als deze in 
overeenstemming zijn met de 
voedselsoevereiniteit van beide partijen en 
stroken met bestaande 
klimaatverbintenissen, waaronder door 
middel van dialoog, de uitwisseling van 
beste praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal;

Or. en
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Amendement 34
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde landen 
blijft bevorderen, waaronder door middel 
van dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal;

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde landen 
blijft bevorderen, waaronder door middel 
van dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal; onderstreept de 
opmerkelijke resultaten van de 
campagnes ter bevordering van Europese 
producten op de markt van derde landen 
en benadrukt het feit dat het belangrijk is 
dat deze programma’s in de toekomst 
worden voortgezet;

Or. ro

Amendement 35
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde 
landen blijft bevorderen, waaronder door 
middel van dialoog, de uitwisseling van 
beste praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal;

3. is van mening dat 
vrijhandelsovereenkomsten die worden 
gesloten tussen de EU en haar mondiale 
partners geen risico mogen vormen voor 
gevoelige sectoren in de EU-landbouw, 
maar juist kansen moeten creëren voor 
kmo’s in de landbouwsector; is van 
mening dat het bijzonder belangrijk is dat 
de Commissie het marktaandeel van 
kmo’s blijft bevorderen en nieuwe 
afzetmarkten in derde landen tot stand 
brengt, waaronder door middel van 
dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
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nieuw informatieportaal;

Or. en

Amendement 36
Veronika Vrecionová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde landen 
blijft bevorderen, waaronder door middel 
van dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal;

is van mening dat het bijzonder belangrijk 
is dat de Commissie de toegang van kmo’s 
tot de markten van derde landen blijft 
bevorderen, waaronder door middel van 
dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal; wijst erop dat er 
geen maatregelen mogen worden 
voorgesteld die het concurrentievermogen 
van kmo’s en het vrijemarktbeginsel 
belemmeren;

Or. en

Amendement 37
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde landen 
blijft bevorderen, waaronder door middel 
van dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal;

3. is van mening dat het bijzonder 
belangrijk is dat de Commissie de toegang 
van kmo’s tot de markten van derde landen 
blijft bevorderen, waaronder door middel 
van dialoog, de uitwisseling van beste 
praktijken met handelspartners en een 
nieuw informatieportaal; onderstreept 
tegelijkertijd het feit dat het van cruciaal 
belang is een coherent handelsbeleid te 
voeren ter voorkoming van oneerlijke 
concurrentie van producten die worden 
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ingevoerd uit derde landen die niet 
voldoen aan onze normen;

Or. fr

Amendement 38
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 3 bis. is van mening dat tientallen jaren 
mondialisering hebben geleid tot 
deïndustrialisering en de verplaatsing van 
strategische sectoren als voedsel en 
gezondheid, binnen de Unie en 
wereldwijd; benadrukt het feit dat de 
crisis van het coronavirus ons eraan 
herinnert dat het belangrijk is ons te 
bezinnen over het functioneren van de 
economie en de gevolgen daarvan voor 
het beleid van de Unie; dat het met name 
nodig is om het beleid van de EU te 
hervormen en coherenter te maken; 
overwegende dat het GLB en het 
handelsbeleid moeten worden aangepast 
om de voedselzekerheid van de Unie te 
versterken, met name door het terughalen 
van een duurzame landbouw- en 
voedselproductie naar het hele 
grondgebied van de Unie;

Or. fr

Amendement 39
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 3 bis. merkt op dat dierziekten zoals de 
Afrikaanse varkenspest, “peste des petits 
ruminants”, nodulaire dermatose en 
andere ziekten een bijzonder negatief 
effect hebben gehad en/of nog steeds 
hebben op kmo’s in de 
agrovoedingssector, met faillissementen 
tot gevolg, hetgeen ernstige sociaal-
economische gevolgen heeft voor de 
lokale economieën; verzoekt de 
verantwoordelijke overheden om ten 
aanzien van de getroffen bedrijven te 
voorzien in een gelijke behandeling en 
snelle en eerlijke respons en steun;

Or. en

Amendement 40
Riho Terras

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 3 bis. acht het van bijzonder groot belang 
dat de toekomstige digitale transitie ten 
goede komt aan kmo’s die actief zijn in de 
landbouwsector, aangezien hun 
concurrentievermogen steeds meer 
gekoppeld is aan de betrouwbare werking 
van digitale infrastructuur en diensten, 
met name in plattelands- en perifere 
gebieden;

Or. en

Amendement 41
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 3 bis. dringt er bij de lidstaten op aan als 
belangrijke politieke prioriteiten de 
bescherming van de werkgelegenheid en 
de productiecapaciteit van kmo’s in de 
agrovoedingssector te erkennen; dringt er 
bij hen op aan toezicht te houden op de 
naleving van de handelsbetrekkingen 
binnen de sector en ervoor te zorgen dat 
noodmaatregelen worden getroffen om 
kmo’s te ondersteunen die het risico lopen 
insolvent te worden;

Or. it

Amendement 42
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 3 ter. benadrukt dat de EU- en nationale 
autoriteiten hun inspanningen moeten 
opvoeren om kmo’s te beschermen tegen 
oneerlijke marktpraktijken die kunnen 
ontstaan als gevolg van misbruik van een 
dominante marktpositie, zowel van grote 
leveranciers, verwerkers als klanten;

Or. en

Amendement 43
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 3 quater. wijst erop dat 99,8 % van de EU-
bedrijven kmo’s zijn en dat de 
duurzaamheid van kmo’s bijgevolg 
cruciaal is voor de duurzaamheid van de 
EU; beklemtoont dat 
duurzaamheidsdoelstellingen nieuwe 
banen en zakelijke kansen kunnen 
creëren voor kmo’s en tegelijk hun 
concurrentievermogen kunnen vergroten; 
benadrukt dat de “van boer tot bord”-
strategie kansen kan creëren voor lokale 
waardeketens die bestaan uit kleine 
landbouwers en voedingsbedrijven;

Or. en

Amendement 44
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s om te kunnen voldoen aan de 
toegenomen administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien;

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot voldoende steun voor micro-
ondernemingen en kmo’s, teneinde ze te 
ondersteunen om te investeren in 
geregionaliseerde biologische 
toeleveringsketens en om te kunnen 
voldoen aan de toegenomen 
administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien;

Or. en
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Amendement 45
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de “van boer tot 
bord”-strategie een impact zal hebben op 
de meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s om te kunnen voldoen aan de 
toegenomen administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien;

4. wijst erop dat de “van boer tot 
bord”-strategie een impact zal hebben op 
de meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
benadrukt het feit dat kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven en kmo’s 
in de landbouw- en levensmiddelensector 
niet de gevolgen mogen ondervinden van 
maatregelen voor de uitvoering van deze 
strategie en daarom bijzondere aandacht 
moeten krijgen; is van mening dat de 
organische sector profijt kan trekken van 
deze strategie en roept op tot passende en 
voldoende steun voor kmo’s om te kunnen 
voldoen aan de toegenomen 
administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien;

Or. ro

Amendement 46
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s om te kunnen voldoen aan de 
toegenomen administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s, onder meer via 
financieringsinstrumenten (met name in 
het kader van het GLB, het cohesiebeleid 
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voortvloeien; en het herstelplan), om te kunnen voldoen 
aan de toegenomen administratieve 
vereisten of nalevingsvoorschriften die 
eruit voortvloeien; dringt aan op 
strategieën en wetgeving waarin rekening 
wordt gehouden met het potentieel en de 
ervaringen van kleine en middelgrote 
landbouwers;

Or. en

Amendement 47
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s om te kunnen voldoen aan de 
toegenomen administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien;

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat elke vorm van landbouw 
(conventionele landbouw, biologische 
landbouw, conserveringslandbouw of nog 
precisielandbouw) profijt kan trekken van 
deze strategie en roept op tot passende en 
voldoende steun voor kmo’s om te kunnen 
voldoen aan de toegenomen 
administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien; onderstreept in verband 
hiermee het feit dat de strategie niet mag 
leiden tot extra administratieve lasten 
voor deze ondernemingen en moet zorgen 
voor passende middelen om hen bij de 
overgang te begeleiden;

Or. fr

Amendement 48
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s om te kunnen voldoen aan de 
toegenomen administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften die eruit 
voortvloeien;

4. wijst erop dat de “van boer tot bord”-
strategie een impact zal hebben op de 
meeste landbouwers, die vaak in kleine 
familiebedrijven met lage marges werken; 
is van mening dat de organische sector 
profijt kan trekken van deze strategie en 
roept op tot passende en voldoende steun 
voor kmo’s; vraagt dat deze strategieën 
niet leiden tot een toename van de 
administratieve vereisten of 
nalevingsvoorschriften voor de Europese 
landbouwers;

Or. it

Amendement 49
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 bis. steunt de oproep van de Commissie 
aan de lidstaten en aanbestedende 
diensten om grote overheidsopdrachten op 
te delen in kleinere percelen, gezien het 
potentieel hiervan om deelname van 
kmo’s uit de agrovoedingssector aan 
overheidsopdrachten te bevorderen en zo 
bij te dragen aan het verkorten en 
diversifiëren van toeleveringsketens, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de “van boer tot bord”-strategie; 
dringt erop aan openbare autoriteiten en 
kmo’s met het oog hierop meer 
richtsnoeren te geven over bestaande 
mogelijkheden tot flexibiliteit en 
aanpassing van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

Or. en
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Amendement 50
Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 bis. benadrukt dat kmo’s in 
plattelandsgebieden, met name kmo’s die 
in perifere plattelandsgebieden liggen, 
vaak geconfronteerd worden met 
specifieke en moeilijkere 
werkomstandigheden, zoals kleine lokale 
markten en afstand ten opzichte van grote 
markten, beperktere vervoersverbindingen 
en digitale connectiviteit, en minder 
opleidingsmogelijkheden; benadrukt de 
noodzaak van passend beleidsontwerp en 
passende ondersteuning met betrekking 
tot marktontwikkeling, uitvoer en afzet 
voor kmo’s in plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 51
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 bis. herinnert eraan dat de transitie 
naar een digitale economie een 
belangrijke kwestie is voor onze kmo’s, 
onder meer in de agrovoedingssector; 
onderstreept in verband hiermee het feit 
dat de verwerving van vaardigheden en 
opleiding op digitaal gebied moeten 
worden bevorderd;

Or. fr
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Amendement 52
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 bis. is van mening dat in het volgende 
GLB nadrukkelijk moet worden gestreefd 
naar een vereenvoudiging van de 
administratieve procedures, aangezien 
administratieve rompslomp een bijzonder 
negatief effect heeft op kleine en 
middelgrote bedrijven, waardoor hun 
nadelige positie ten opzichte van grotere 
bedrijven nog toeneemt;

Or. en

Amendement 53
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 ter. dringt aan op een striktere 
toepassing van de richtlijn 
betalingsachterstand en vraagt de 
Commissie met klem de monitoring en 
handhaving te verbeteren;

Or. en

Amendement 54
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

  4 ter. is van mening dat de GLB-
hervorming moet resulteren in een 
evenwichtigere ondersteuning van kleine 
en middelgrote landbouwbedrijven en dat 
de EU-steun in de eerste plaats naar het 
model van agrarische familiebedrijven 
moet gaan;

Or. en

Amendement 55
Irène Tolleret, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 quater. dringt aan op een sterke GLB-
begroting die beantwoordt aan de nieuwe 
uitdagingen in het kader van de Green 
Deal, en vraagt om bij de nieuwe 
generatie van EU-toewijzingen aan het 
GLB prioriteit toe te kennen aan steun 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 56
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 quinquies. beklemtoont dat steun voor 
ondernemerschap moet worden 
gestimuleerd via toegankelijke 
investeringen, opleiding, toegankelijke 
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O&O en innovatie voor kmo’s in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 57
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 sexies. merkt op dat landbouwproductie 
sterk gefragmenteerd is ten opzichte van 
andere marktdeelnemers in de 
voedselvoorzieningsketen en dat dit ten 
koste gaat van de onderhandelingspositie 
van kleine landbouwers, en is daarom van 
mening dat het noodzakelijk is de EU-
afwijkingen en -aanpassingen met 
betrekking tot de mededingingsregels in 
de landbouwsector te versterken, teneinde 
een beter evenwicht tot stand te brengen 
tussen de verschillende marktdeelnemers;

Or. en

Amendement 58
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 septies. is verheugd over de nieuwe 
wetgeving inzake oneerlijke 
handelspraktijken en erkent dat dit een 
eerste historische stap betekent in de 
richting van een harmonisering van de 
regels op EU-niveau, ten voordele van de 
onderhandelingspositie van kmo’s in de 
agrovoedingssector, maar betreurt dat 
verkoop met verlies niet onder de EU-
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richtlijn valt;

Or. en

Amendement 59
Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 4 octies. is een grote voorstander van de 
toepassing van het “denk eerst klein”-
principe/de kmo-test in alle 
wetgevingsvoorstellen, en met name van 
maatregelen op maat met betrekking tot 
kmo’s in plattelandsgebieden in het kader 
van de nieuwe “van boer tot bord”-
strategie en biodiversiteitsstrategie, en 
verzoekt de Commissie daarom degelijke 
effectbeoordelingen uit te voeren;

Or. en

Amendement 60
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren;

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn en met name 
sociale kmo’s, teneinde gedurende de hele 
levenscyclus van een bedrijf milieu- en 
economische duurzaamheid op lange 
termijn te verzekeren;
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Or. en

Amendement 61
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat steun uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren.

5. is van mening dat steun uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren; is tevreden met het besluit om 
2 % van de niet-benutte Elfpo-kredieten te 
reserveren voor crisismaatregelen, die de 
redding kunnen betekenen van kmo’s die 
het zwaarst getroffen zijn door de 
gevolgen van de pandemie;

Or. ro

Amendement 62
Herbert Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren.

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) van groot 
belang is voor landbouwbedrijven en 
kmo’s die actief zijn in de 
agrovoedingssector;
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Or. it

Amendement 63
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren;

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s in de agrovoedingssector 
kunnen zijn, teneinde multifunctionaliteit 
te bevorderen en gedurende de hele 
levenscyclus van een bedrijf duurzaamheid 
op lange termijn te verzekeren;

Or. en

Amendement 64
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren.

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde de 
ontwikkeling van deze bedrijven en de 
diversifiëring van hun activiteiten op 
lange termijn te verzekeren.

Or. fr
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Amendement 65
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s kunnen zijn, teneinde 
gedurende de hele levenscyclus van een 
bedrijf duurzaamheid op lange termijn te 
verzekeren.

5. is van mening dat steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) kan 
worden gericht op landbouwbedrijven en 
andere bedrijven in plattelandsgebieden, 
die ook kmo’s in de agrovoedingssector 
kunnen zijn, teneinde gedurende de hele 
levenscyclus van een bedrijf duurzaamheid 
op lange termijn te verzekeren.

Or. it

Amendement 66
Claude Gruffat
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 bis. benadrukt dat kmo’s steun en advies 
moeten krijgen op het gebied van 
duurzaamheid en digitalisering; is van 
mening dat wat digitalisering in het kader 
van de kmo-strategie betreft, prioriteit 
moet worden toegekend aan de 
verstrekking van digitale 
basisvaardigheden aan alle niet-digitale 
kmo’s, met inbegrip van voorlichting over 
hun rechten en plichten in het kader van 
digitalisering, en dat deze noodzaak met 
name acuut is in sectoren met een hoog 
percentage aan kmo’s en waarin 
digitalisering niet ontwikkeld is;

Or. en
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Amendement 67
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 bis. verzoekt de Commissie een volledige 
en homogene handhaving te waarborgen 
van de richtlijn betalingsachterstand en 
de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen 
ondernemingen in de landbouw- en 
voedselvoorzieningsketen, teneinde de 
werking van de volledige 
voedselvoorzieningsketen binnen de 
eengemaakte markt van de EU te 
verbeteren en de onderhandelingspositie 
van landbouwbedrijven, coöperaties en 
kmo’s uit de agrovoedingssector te 
versterken;

Or. en

Amendement 68
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 bis. dringt er bij de lokale, regionale en 
nationale autoriteiten op aan het gebruik 
van EU- en/of nationale 
kwaliteitsregelingen in de 
agrovoedingssector met name onder 
kmo’s te ondersteunen en aan te 
moedigen, als een manier om banen te 
creëren en traditionele 
productiemethoden en culinair erfgoed in 
stand te houden;

Or. en
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Amendement 69
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 bis. benadrukt het feit dat het 
bevorderen van het concept van 
diversifiëring, bijvoorbeeld door middel 
van agrotoerisme of directe verkoop, 
sociale diensten of andere activiteiten op 
de boerderij, een belangrijke zakelijke 
basis vormt en een aanvulling met het oog 
op een toereikend inkomen voor 
landbouwbedrijven;

Or. de

Amendement 70
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 bis. wijst erop dat veel 
plattelandsgebieden in de EU ook 
gebieden zijn waar hoogwaardige 
landbouwproducten en voedingsmiddelen 
worden geproduceerd; onderstreept het 
belang van coöperaties in de 
agrovoedingssector en hun sociale 
toegevoegde waarde voor 
plattelandsgebieden;  benadrukt het 
belang van kmo’s in de sector van het 
agrotoerisme, alsook hun rol bij het 
waarborgen van levendige 
plattelandsgebieden door middel van 
werkgelegenheid; verzoekt bijgevolg om 
die kmo’s – vaak familiebedrijven – te 
ondersteunen, met name met betrekking 
tot breedbandtoegang en connectiviteit en 
de promotie van hun producten binnen de 
eengemaakte markt en in derde landen; 
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dringt aan op de ontwikkeling van een 
elektronische etikettering van de EU om 
onlineconsumenten een moderne en 
digitale lijst met ingrediënten en 
informatie over de voedingswaarde te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 71
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 bis. betreurt dat de nieuwe door de 
Commissie voorgestelde maatregelen in 
de context van de verordening inzake 
plattelandsontwikkeling om landbouwers 
te helpen de crisis te boven te komen, 
discriminerend zijn ten aanzien van de 
landen die geen middelen over hebben 
aan het einde van de huidige 
programmeringsperiode, en dat deze 
onevenwichtige situatie kan leiden tot een 
verstoring van de mededinging tussen de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 72
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 ter. beklemtoont dat vrouwen slechts 
30 % van de bedrijfsleiders in de EU-
landbouw vertegenwoordigen; merkt op 
dat zij in vergelijking met mannen 
gemiddeld gezien aanzienlijk kleinere 
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landbouwbedrijven hebben; benadrukt dat 
vrouwelijk ondernemerschap in de 
landbouw moet worden bevorderd en 
ondersteund met gerichte maatregelen;

Or. en

Amendement 73
Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 ter. wijst op de tekortkomingen die zijn 
vastgesteld in de werking van de “green 
lanes” tijdens de lockdownperiode 
vanwege het gebrek aan harmonisering 
van procedures tussen de lidstaten, en op 
de negatieve gevolgen die dit met zich 
meebracht voor een groot aantal kmo’s in 
de agrovoedingssector, en benadrukt dat 
verstoringen in de eengemaakte markt 
moeten worden vermeden om de 
toelevering van goederen en het verkeer 
van essentiële werknemers te garanderen;

Or. en

Amendement 74
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 ter. herinnert eraan dat sommige 
sectoren, zoals de bijenteelt, voornamelijk 
worden beheerd door micro-
ondernemingen of kmo’s, die niet dezelfde 
financiële liquiditeit hebben als grotere 
ondernemingen, waardoor zij het 
moeilijker hebben om een lening te 
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krijgen of toegang te krijgen tot andere 
financieringsinstrumenten om te kunnen 
groeien of ontwikkelen; merkt op dat 
factoren zoals ongecontroleerd of 
overdreven gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in sommige 
regio’s of prijsdruk verwoestende 
economische effecten hebben gehad op 
bijentelers en kmo’s die van hen 
afhankelijk zijn;

Or. en

Amendement 75
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 ter. is van mening dat een betere 
kwaliteit van de diensten en voorzieningen 
van algemeen belang in 
plattelandsgebieden even belangrijk is als 
in stedelijke gebieden; benadrukt het feit 
dat deze diensten voor het dagelijks leven, 
zoals kinderopvang, ouderenzorg, 
gezondheidszorg en scholen, tot een 
verbetering van de levensstandaard in 
plattelandsgebieden leiden en de 
ontvolking van het platteland tot een 
minimum beperken;

Or. de

Amendement 76
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 5 quater. wijst erop dat slechts 11 % van 
de landbouwbedrijven in de EU, 
voornamelijk kmo’s, geleid wordt door 
een persoon jonger dan veertig; is vol lof 
over de reeds bestaande maatregelen ter 
ondersteuning van jonge landbouwers, 
zoals de betaling voor jonge landbouwers; 
merkt niettemin op dat slechte 
doorstroming van informatie en 
administratieve lasten tot gevolg kunnen 
hebben dat jonge landbouwers EU-
subsidies mislopen; dringt bijgevolg aan 
op aanvullende gerichte maatregelen voor 
jonge landbouwers; dringt aan op steun 
voor een betere kennisoverdracht tussen 
verschillende generaties landbouwers en 
generatievernieuwing in de landbouw;

Or. en

Amendement 77
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 quater. dringt aan op steun voor 
initiatieven in het kader van het evenwicht 
tussen werk en privéleven, om ook 
rekening te houden met de behoeften van 
de gezinnen van landbouwers en te zorgen 
voor passende maatregelen zoals 
ouderschapsverlof of vervanging bij 
ziekte;

Or. de

Amendement 78
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 quinquies. dringt aan op gerichte 
maatregelen ter ondersteuning van de 
ontwikkeling en verspreiding van digitale 
vaardigheden in de agrovoedingssector; 
vraagt om ondersteuning van innovatieve 
kmo’s, met het oog op de totstandbrenging 
van duurzame innovaties op basis van 
groene technologie; beklemtoont het 
belang van de ontwikkeling van KI-
technologieën op maat voor de 
agrovoedingssector;

Or. en

Amendement 79
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 quinquies. merkt op dat de ontwikkeling 
van doeltreffende kenniscentra voor bio-
energie van cruciaal belang is voor een 
adequate aanpak van de behoefte aan 
oplossingen voor de klimaatverandering, 
waarbij de overgang naar 
koolstofneutrale landbouw tegen 2050 een 
van de pijlers van de Green Deal kan 
worden;

Or. de

Amendement 80
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 5 sexies. benadrukt het feit dat bio-energie 
uit de land- en bosbouw voor mobiel en 
stationair gebruik nu reeds de snelste en 
goedkoopste ontwikkeling is in de 
mobiliteits- en de verwarmingssector en in 
de toekomst binnen redelijke duurzame 
grenzen met de hoogste CO2-efficiëntie 
kan worden uitgebouwd; wijst erop dat dit 
een bijkomende bijdrage aan de regionale 
waardecreatie en een aanzienlijke CO2-
reductie zou zijn;

Or. de

Amendement 81
Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septiess (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 5 septies. is van mening dat voor de 
koolstofneutraliteit tegen 2050 landbouw 
voor Europa de belangrijkste sector is; 
benadrukt het feit dat op het gebied van 
de energie-, warmte- en 
mobiliteitstransitie landbouw een 
belangrijke rol speelt, als de hulpbronnen 
van de sector gebruikt worden als 
leverancier van biogene 
energieopslagtechnologie en duurzame 
landbouw;

Or. de

Amendement 82
Claude Gruffat

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

 6. verzoekt de Commissie 
ondernemerschap te ondersteunen door 
het ondernemingsklimaat in 
plattelandsgebieden te verbeteren, via de 
ondersteuning van duurzame 
ontwikkelingsprocessen, snelle toegang 
tot flexibele en kleinschalige vormen van 
financiering (onder meer in de vorm van 
solidariteitssparen) en de invoering van 
breedbandinternet in de hele Unie.

Or. fr

Amendement 83
Herbert Dorfmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 6. is van mening dat voor openbare 
aanbestedingen wetgeving moet worden 
vastgesteld om kmo’s, met name lokale 
kmo’s, in staat te stellen aan de 
aanbestedingen deel te nemen, waardoor 
korte toeleveringsketens en directe 
verkoop worden ondersteund;

Or. it

Amendement 84
Veronika Vrecionová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 6. dringt erop aan dat de uitvoering 
vooraf van een uitgebreide, op 
wetenschap gebaseerde en kmo-gerichte 



PE653.966v01-00 44/45 AM\1208513NL.docx

NL

effectbeoordeling de noodzakelijke 
voorwaarde vormt voor het voorstellen 
van maatregelen die direct of indirect 
voortvloeien uit de Europese Green Deal; 
meent dat effectbeoordelingen de basis 
moeten vormen voor elk voorstel voor 
toekomstige wetgeving.

Or. en

Amendement 85
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 6. herinnert eraan dat het belangrijk is 
kmo’s in de landbouwsector toegang te 
bieden tot gediversifieerde 
financieringsbronnen.

Or. fr

Amendement 86
Mara Bizzotto, Ivan David, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

 6 bis. herinnert aan de essentiële rol van 
beroepsopleiding, die van essentieel 
belang is om de opname van 
afgestudeerden en werklozen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen en te 
garanderen dat kmo’s in de 
agrovoedingssector kunnen rekenen op 
personeel met een passende opleiding; 
moedigt de lidstaten aan optimaal gebruik 
te maken van het volgende ESF Plus en 
het EFRO.
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Or. it


