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Amendement 1
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven;

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven; wijst erop dat een aantal 
landbouwsectoren hard is getroffen door 
de COVID-19-pandemie en dat mogelijke 
bezuinigingen zullen leiden tot een 
verergering van de crisis, ook in andere 
sectoren;

Or. ro

Amendement 2
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
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plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven;

plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven; herinnert in verband 
hiermee specifiek aan zijn resolutie van 
30 mei 2018 over de toekomst van voeding 
en landbouw1bis, waar het onderstreepte 
dat bezuinigingen op de begroting voor de 
landbouw en de plattelandsontwikkeling 
niet mogen leiden tot een afzwakking van 
de ambitie;
_________________
1bis Aangenomen teksten, 30.5.2018, 
P8_TA(2018)0224.

Or. en

Amendement 3
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven;

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB voor de periode 2021-2027 ten 
minste op het huidige niveau te handhaven;

Or. fr

Amendement 4
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
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Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven;

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB in reële termen ten minste op het 
huidige niveau te handhaven;

Or. en

Amendement 5
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat bij het voorgestelde 
herziene plafond voor de nieuwe rubriek 3 
van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 de belangrijkste categorieën 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in 2021 waarschijnlijk zullen worden 
verlaagd, namelijk rechtstreekse 
betalingen, marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
te handhaven;

1. betreurt het ten zeerste dat bij het 
voorgestelde herziene plafond voor de 
nieuwe rubriek 3 van het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 de 
belangrijkste categorieën uitgaven in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in 2021 
waarschijnlijk zullen worden verlaagd, 
namelijk rechtstreekse betalingen, 
marktmaatregelen en 
plattelandsontwikkeling; herinnert aan 
eerdere resoluties van het Parlement waarin 
ervoor werd gepleit om de financiering van 
het GLB ten minste op het huidige niveau 
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te handhaven;

Or. en

Amendement 6
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het standpunt van het 
Parlement dat het volgende MFK een 
juridisch bindend streefdoel voor de 
klimaatgerelateerde uitgaven moet 
omvatten van 30 % en een streefdoel voor 
de biodiversiteitsgerelateerde uitgaven van 
10 %; benadrukt daarom het feit dat voor 
beide streefdoelen snel een transparante, 
alomvattende en betekenisvolle 
traceermethode moet worden vastgesteld, 
die indien nodig bij de tussentijdse 
herziening van het MFK wordt aangepast; 
benadrukt het feit dat een jaar 2021 
zonder adequate uitgaven voor klimaat en 
biodiversiteit en betrouwbare tracering de 
verwezenlijking van deze streefdoelen in 
het volgende MFK in de weg staat;

Or. en

Amendement 7
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is het met de ontwerpbegroting 
voor 20211a eens dat het feit dat de nieuwe 
hervorming van het GLB pas van 
toepassing wordt na 2021, er niet toe mag 
leiden dat de Europese Green Deal niet 
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wordt uitgevoerd; spreekt de hoop uit dat 
het GLB in 2021 weliswaar nog zal 
worden uitgevoerd volgens de regels voor 
2014-2020, maar dat de keuzen en 
maatregelen die op het terrein worden 
uitgevoerd, zullen leiden tot positievere 
veranderingen en ons op weg zullen zetten 
naar werkelijk duurzame transitie, onder 
meer ten behoeve van de landbouwers, de 
voedselzekerheid en de toekomst van de 
landbouw in de Unie;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/2020-06-24_12h30_-_soe2021_-_full_-
_v3.pdf

Or. en

Amendement 8
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat de 
vastleggingskredieten voor Next 
Generation EU als 
bestemmingsontvangsten in de begroting 
2021 2011 miljard EUR bedragen; merkt 
met enige bezorgdheid op dat dit bedrag 
gelijk is aan ongeveer 126 % van de 
gewone vastleggingskredieten in de 
begroting van de Unie, maar dat er niet 
hetzelfde niveau van parlementaire 
controle op wordt uitgeoefend; dringt er 
in het bijzonder op aan dat zowel in de 
Next Generation EU-begroting als in de 
algemene begroting streefcijfers voor de 
uitgaven worden toegepast van 30 % voor 
het klimaat en 10 % voor biodiversiteit;

Or. en
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Amendement 9
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt het feit dat de 
aan het Elfpo toegewezen middelen van 
Next Generation EU op dezelfde manier 
beschikbaar moeten worden gesteld als de 
middelen voor andere door Next 
Generation EU gesteunde programma’s, 
gezien de dringende noodzaak om de 
vastleggingen van de Unie uit dit nieuwe 
herstelinstrument vervroegd beschikbaar 
te stellen;

Or. en

Amendement 10
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de 55 182 
miljoen EUR aan vastleggingen en 54 
879,9 miljoen EUR aan 
landbouwbetalingen; is bezorgd over de 
forse daling van de kredieten uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) 
(-3 231 miljoen EUR aan vastleggingen en 
-3 215 miljoen EUR aan betalingen) ten 
opzichte van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2020; merkt op dat de 
kredieten uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
verhoogd tot 15 002,9 miljoen EUR aan 

2. neemt kennis van de 55 182 
miljoen EUR aan vastleggingen en 
54 879,9 miljoen EUR aan 
landbouwbetalingen; is bezorgd over de 
forse daling van de kredieten uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) 
(-3 231 miljoen EUR aan vastleggingen en 
-3 215 miljoen EUR aan betalingen) ten 
opzichte van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2020; neemt kennis van de 
netto-overheveling van -753,9 miljoen 
EUR van het ELGF naar het Elfpo; 
verzoekt om een verhoging van de 
uitgaven van het ELGF voor 
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vastleggingen (+ 2,1 %) en tot 14 715 
miljoen EUR (+ 12,2 %) aan betalingen 
ten opzichte van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2020; neemt kennis van de 
netto-overheveling van -753,9 miljoen 
EUR van het ELGF naar het Elfpo;

vastleggingen ten belope van 3 231 
miljoen EUR tot 54 413 miljoen EUR, 
zodat de uitgaven van het GLB niet 
worden verlaagd in vergelijking met het 
jaar 2020;

Or. en

Amendement 11
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de 55 182 
miljoen EUR aan vastleggingen en 54 
879,9 miljoen EUR aan 
landbouwbetalingen; is bezorgd over de 
forse daling van de kredieten uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) 
(-3 231 miljoen EUR aan vastleggingen en 
-3 215 miljoen EUR aan betalingen) ten 
opzichte van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2020; merkt op dat de 
kredieten uit het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 
worden verhoogd tot 15 002,9 miljoen 
EUR aan vastleggingen (+ 2,1 %) en tot 14 
715 miljoen EUR (+ 12,2 %) aan 
betalingen ten opzichte van de begroting 
voor het begrotingsjaar 2020; neemt kennis 
van de netto-overheveling van -753,9 
miljoen EUR van het ELGF naar het Elfpo;

2. neemt kennis van de 55 182 
miljoen EUR aan vastleggingen en 54 
879,9 miljoen EUR aan 
landbouwbetalingen; is bezorgd over de 
forse daling met 7,4 % van de kredieten uit 
het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) (-3 231 miljoen EUR aan 
vastleggingen en -3 215 miljoen EUR aan 
betalingen) ten opzichte van de begroting 
voor het begrotingsjaar 2020; merkt op dat 
de kredieten uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
verhoogd tot 15 002,9 miljoen EUR aan 
vastleggingen (+ 2,1 %) en tot 14 715 
miljoen EUR (+ 12,2 %) aan betalingen ten 
opzichte van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2020; neemt kennis van de 
netto-overheveling van -753,9 miljoen 
EUR van het ELGF naar het Elfpo;

Or. en

Amendement 12
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de aanhoudende 
uitbraak van COVID-19 duidelijk heeft 
gemaakt dat de landbouw een strategische 
rol speelt bij het voorkomen van een 
voedselcrisis, door het leveren van veilige 
en hoogwaardige levensmiddelen tegen 
betaalbare prijzen; benadrukt het feit dat 
voor de veiligheid van de voedselketen, de 
duurzaamheid en de veerkracht 
bijkomende investeringen nodig zijn voor 
landbouwers, coöperaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 13
Bert-Jan Ruissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt om de toewijzing van 
extra middelen voor marktmaatregelen 
om te zorgen voor de vlotte 
beschikbaarheid van voldoende middelen 
in geval van verdere marktverstoring als 
gevolg van de uitbraak van COVID-19 en 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie in het bijzonder;

Or. en

Amendement 14
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. 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; merkt daarom op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen;

Or. en

Amendement 15
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming 
en voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen en 
milieubescherming, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis ernstige 
gevolgen heeft gehad voor tal van 
bedrijven in de Unie en het belang van de 
voedselproductie en -voorziening in de 
Unie heeft aangetoond; herinnert eraan dat 
voor voedselsoevereiniteit en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden, met name 
in achtergestelde plattelandsgebieden, 
nodig zijn; wijst er daarom op dat zowel de 
uitbraak van COVID-19 als de crises op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit 
aantonen dat er behoefte is aan een sterk 
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Elfpo;

Or. en

Amendement 16
Salvatore De Meo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; benadrukt het feit dat 
de verstrenging van de 
duurzaamheidsvereisten voor 
landbouwactiviteiten, teneinde bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
klimaat- en milieudoelstellingen in 2030, 
grote investeringen van de landbouwers 
zal vergen om een daling te voorkomen 
van de productiviteit en de inkomsten als 
gevolg van de hogere kosten, en dat dit 
niet kan worden gerealiseerd zonder 
adequate financiering uit het GLB; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

Or. it
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Amendement 17
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet 
profiteren om de doelstellingen van de 
Europese Green Deal te halen; merkt op 
dat de toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering en een 
aanzienlijk verbeterde uitgangssituatie 
vereisen; wijst erop dat de COVID-19-
crisis weliswaar het belang van de 
voedselproductie en -voorziening in de 
Unie heeft aangetoond, maar dat het 
uitblijven van aanpassing aan en 
beperking van de klimaatverandering al 
een aantal jaren wordt beschouwd als het 
ernstigste risico en dat de grootste risico's 
waarmee we te maken krijgen, voor de 
helft milieurisico's zijn1bis; herinnert 
eraan dat voor deze uitdagingen 
investeringen, onafhankelijk advies, 
kennisoverdracht en andere steun aan 
landbouwers, andere grondbeheerders en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

_________________
1bis In de Global Risk Reports voor 2018, 
2019 en 2020 wordt de klimaatcrisis in de 
top 10 van crisissen geplaatst, volgens de 
rapporten voor 2019 en 2020 bekleedt zij 
zelfs de eerste plaats. In alle drie 
rapporten worden vijf milieucrises, met 
inbegrip van het verlies van biodiversiteit 
(plaats 3 in 2020), beschouwd als 
behorend tot de ernstigste crises, zowel 
wat de gevolgen als wat de 
waarschijnlijkheid betreft.
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Or. en

Amendement 18
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening 
in de Unie heeft aangetoond; herinnert 
eraan dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers 
en kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

3. dringt er daarom bij de Raad op 
aan de Unie in staat te stellen haar 
verplichtingen na te komen door te 
voorzien in voldoende financiering voor 
een veilige voedselvoorziening van hoge 
kwaliteit, klimaatmaatregelen, 
milieubescherming en voor het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie en het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; benadrukt het feit dat 
de steun van Next Generation EU om deze 
doelstellingen te realiseren in het kader 
van de plattelandsontwikkeling, zo spoedig 
mogelijk ter beschikking moet worden 
gesteld, vanaf 2021;

Or. en

Amendement 19
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
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na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; benadrukt de 
noodzaak van een betere toegang tot 
financiering voor de aanschaf van 
geavanceerde technologieën in de 
landbouw; herinnert eraan dat voor 
voedselzekerheid en de duurzaamheid van 
de voedselketen investeringen en steun aan 
landbouwers en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) in 
plattelandsgebieden nodig zijn;

Or. ro

Amendement 20
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie zoals gevraagd in de vorige resolutie 
van het Parlement in staat te stellen haar 
verplichtingen na te komen door te 
voorzien in realistische financiering voor 
een veilige voedselvoorziening van hoge 
kwaliteit, klimaatmaatregelen, 
milieubescherming en voor het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie en het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, waarvan de 
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Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de ambitieuze doelstellingen van de 
Europese Green Deal te halen; merkt op 
dat de toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselsoevereiniteit, 
voedselzekerheid en de duurzaamheid van 
de voedselketen investeringen en steun aan 
landbouwers en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) in 
plattelandsgebieden en de ultraperifere 
gebieden nodig zijn;

Or. en

Amendement 21
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het 
prioritaire belang van de regionale 
voedselproductie en -voorziening in de 
Unie heeft aangetoond; herinnert eraan dat 
voor voedselzekerheid en de duurzaamheid 
van de voedselketen investeringen en steun 
aan landbouwers en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) in 
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(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn; plattelandsgebieden nodig zijn;

Or. de

Amendement 22
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te halen; merkt op dat de 
toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

3. dringt er bij de Raad op aan de 
Unie in staat te stellen haar verplichtingen 
na te komen door te voorzien in voldoende 
financiering voor een veilige 
voedselvoorziening van hoge kwaliteit, 
klimaatmaatregelen, milieubescherming en 
voor het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie en het fonds voor 
een rechtvaardige transitie, waarvan de 
landbouwsector aanzienlijk moet profiteren 
om de ambitieuze doelstellingen van de 
Europese Green Deal te halen; merkt op 
dat de toegenomen duurzaamheidsvereisten 
toereikende financiering vereisen; wijst 
erop dat de COVID-19-crisis het belang 
van de voedselproductie en -voorziening in 
de Unie heeft aangetoond; herinnert eraan 
dat voor voedselzekerheid en de 
duurzaamheid van de voedselketen 
investeringen en steun aan landbouwers en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in plattelandsgebieden nodig zijn;

Or. hr

Amendement 23
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat volgens advies nr. 
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5/2020 van de Rekenkamer1a de koppeling 
tussen prestaties en financiering in het 
JTF relatief zwak is en dat er een 
aanzienlijk risico bestaat dat bijkomende 
uitgaven zullen worden toegewezen om de 
mislukte transitie meermaals te 
financieren; benadrukt het feit dat een 
gedegen behoefteanalyse zou bijdragen tot 
een betere toewijzing van de financiële 
middelen van de Unie en zorgen voor een 
grotere gerichtheid op de te bereiken 
doelstellingen;
_________________
1a Advies nr. 5/2020 (uitgebracht 
krachtens de artikelen 288, lid 4, en 322, 
lid 1, onder a), VWEU) over de 
voorstellen 2020/0006 (COD) van de 
Commissie van 14 januari 2020 en van 28 
mei 2020 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, hier te vinden: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/OP20_05/OP20_05_NL.pdf

Or. en

Amendement 24
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het dat het POSEI-
programma wordt gekort met 9 miljoen 
EUR, d.w.z. een verlaging van 3,9 %, 
ondanks de toezeggingen van de 
Commissie om hetzelfde steunniveau te 
handhaven voor de ultraperifere regio's 
van de Unie;

Or. fr



AM\1211985NL.docx 19/41 PE655.968v01-00

NL

Amendement 25
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept het feit dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
volgens een oefening om uitgaven in 
verband met biodiversiteit na te speuren 
goed is voor ongeveer 75 % van de totale 
bijdrage van alle EU-instrumenten1bis; 
wijst op de conclusie van de Rekenkamer 
dat de wijze waarop de Commissie de 
uitgaven op het gebied van biodiversiteit 
in de EU-begroting monitort, 
onbetrouwbaar is1ter; benadrukt het feit 
dat de impact van rechtstreekse betalingen 
in het kader van het GLB beperkt of 
onbekend is en dat de Commissie en de 
lidstaten de voorkeur hebben gegeven aan 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
met minder impact; dringt er bij de 
Commissie met klem op aan het traceren 
van uitgaven in verband met biodiversiteit 
te verbeteren en een objectieve 
beoordeling uit te voeren van de 
werkelijke bijdrage ervan om het 
biodiversiteitsverlies tot staan te brengen;
_________________
1bis Ontwerp van algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2019; Ontwerp van algemene begroting 
van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
1ter 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_far
mland_NL.pdf

Or. en
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Amendement 26
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de verlaging van 
de kredieten die worden uitgetrokken voor 
de promotie van landbouwproducten (- 4 
miljoen EUR, d.w.z. een verlaging van 2,1 
%) en het gebrek aan kredieten voor 
interventiemaatregelen op de 
landbouwmarkten, zoals particuliere 
opslag en overheidsingrijpen (10 miljoen 
EUR) in schril contrast staan met de nog 
altijd instabiele situatie op de 
landbouwmarkten en de noodzaak dat de 
productie en consumptie van 
landbouwproducten op de interne markt 
en de externe markten er weer bovenop 
komen;

Or. fr

Amendement 27
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept het feit dat de 
Rekenkamer de geraamde bijdrage van 
het GLB aan de doelstellingen in verband 
met klimaatverandering onrealistisch 
vindt en concludeert dat een overschatting 
van de bijdrage van het GLB zou kunnen 
leiden tot lagere financiële bijdragen voor 
andere beleidsterreinen, hetgeen de totale 
bijdrage van de EU-uitgaven aan 
matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering zou kunnen 
beperken1a; verzoekt de Commissie de 
bijdrage van het GLB aan de 
klimaatdoelstellingen objectief te 
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beoordelen in het kader van coherente, 
aanvullende en ambitieuze acties op het 
niveau van de Unie;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_01/RW_Tracking_climate_
spending_NL.pdf

Or. en

Amendement 28
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat zonder een 
ambitieuze herziening van de financiering 
en de werking van de 
landbouwcrisisreserve de Unie niet 
doeltreffend en snel kan reageren op 
verdere marktverstoringen; wijst dan ook 
op het voorstel van het Europees 
Parlement om de financiering en de 
werking van de landbouwcrisisreserve te 
herzien in het kader van de 
onderhandelingen over de verordening 
inzake de transitie van het GLB;

Or. fr

Amendement 29
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. neemt kennis van en 
betreurt het feit dat in het ontwerp van 
algemene begroting voor 2021 geen 
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melding wordt gemaakt van de bijdrage 
van diverse instrumenten, waaronder het 
GLB, aan de financiering van 
biodiversiteit; herhaalt dat de Unie haar 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven moet 
traceren om te voldoen aan haar 
verslagleggingsverplichtingen uit hoofde 
van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit;

Or. en

Amendement 30
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verlangt dat een deel van de 
kredieten uit het herstelplan die zijn 
voorzien in het Elfpo voor de jaren 2022, 
2023 en 2024, vanaf het jaar 2021 als 
voorschot kan worden ingezet om bij te 
dragen aan de heropleving van de 
landbouwsector en plattelandsgebieden in 
de Unie;

Or. fr

Amendement 31
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich er bij 
de herziening van de ontwerpbegroting via 
de nota van wijzigingen toe te verbinden 
haar cijfers aan te passen om het hoofd te 
bieden aan de marktcrisis in bepaalde 
belangrijke sectoren die de negatieve 

4. verzoekt de Commissie zich er bij 
de herziening van de ontwerpbegroting via 
de nota van wijzigingen toe te verbinden 
haar cijfers aan te passen om het hoofd te 
bieden aan de marktcrisis in bepaalde 
belangrijke sectoren die de negatieve 



AM\1211985NL.docx 23/41 PE655.968v01-00

NL

gevolgen ondervinden van de COVID-19-
crisis;

gevolgen ondervinden van de COVID-19-
crisis, alsook de sectoren die worden 
beïnvloed door tariefmaatregelen die zijn 
opgelegd door derden, rekening houdend 
met het feit dat steun moet worden 
verleend aan bepaalde vervuilende 
sectoren bij hun inspanningen voor de 
transitie naar een veerkrachtig en 
duurzaam model;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich er bij 
de herziening van de ontwerpbegroting via 
de nota van wijzigingen toe te verbinden 
haar cijfers aan te passen om het hoofd te 
bieden aan de marktcrisis in bepaalde 
belangrijke sectoren die de negatieve 
gevolgen ondervinden van de COVID-19-
crisis;

4. verzoekt de Commissie zich er bij 
de herziening van de ontwerpbegroting via 
de nota van wijzigingen toe te verbinden 
haar cijfers aan te passen om het hoofd te 
bieden aan de marktcrisis in bepaalde 
belangrijke sectoren die de negatieve 
gevolgen ondervinden van de COVID-19-
crisis; wijst erop dat een aantal 
steunmaatregelen ter bestrijding van de 
gevolgen van de pandemie in bepaalde 
lidstaten niet ten uitvoer zijn gelegd en 
beter moeten worden afgestemd op de 
specifieke behoeften van de diverse 
landbouwsectoren;

Or. ro

Amendement 33
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich er bij 4. verzoekt de Commissie zich er bij 
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de herziening van de ontwerpbegroting via 
de nota van wijzigingen toe te verbinden 
haar cijfers aan te passen om het hoofd te 
bieden aan de marktcrisis in bepaalde 
belangrijke sectoren die de negatieve 
gevolgen ondervinden van de COVID-19-
crisis;

de herziening van de ontwerpbegroting dan 
ook via de nota van wijzigingen toe te 
verbinden haar cijfers aan te passen om het 
hoofd te bieden aan marktcrises en bij te 
dragen aan de heropleving van de 
landbouwsector en plattelandsgebieden 
die de negatieve gevolgen ondervinden van 
de COVID-19-crisis;

Or. fr

Amendement 34
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie zich er bij 
de herziening van de ontwerpbegroting via 
de nota van wijzigingen toe te verbinden 
haar cijfers aan te passen om het hoofd te 
bieden aan de marktcrisis in bepaalde 
belangrijke sectoren die de negatieve 
gevolgen ondervinden van de COVID-19-
crisis;

4. benadrukt het feit dat de 
Commissie bij de herziening van de 
ontwerpbegroting via de nota van 
wijzigingen haar cijfers moet verhogen om 
het hoofd te bieden aan de marktcrisis in 
bepaalde belangrijke sectoren die de 
negatieve gevolgen ondervinden van de 
COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 35
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat bij de uitgaven 
van de Unie voor de Europese landbouw 
rekening moet worden gehouden met het 
potentieel van de Europese landbouw op 
het vlak van klimaatbescherming in de 
vorm van een passend steunbeleid; 
benadrukt dat de uitgaven van de Unie 
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voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid in overeenstemming 
moeten zijn met de doelstellingen van de 
klimaatovereenkomst van Parijs en de 
klimaatdoelen van de Unie;

Or. de

Amendement 36
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van kleine 
landbouwondernemingen in 
plattelandsgebieden waaraan speciale 
aandacht moet worden besteed en 
waarvoor meer financiering moet worden 
uitgetrokken;

Or. hr

Amendement 37
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat er bij de uitbetaling 
van landbouwsubsidies van de Unie 
gelden verduisterd zijn; onderstreept in dit 
verband dat landbouwsubsidies van de 
Unie in de toekomst moeten worden 
gekoppeld aan een evaluatie van de 
rechtsstaat in de lidstaten;

Or. de

Amendement 38
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Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat de Europese 
Rekenkamer in Speciaal verslag nr. 
13/2020 heeft vastgesteld dat het 
merendeel van de GLB-uitgaven slechts 
geringe positieve gevolgen heeft gehad 
voor de biodiversiteit en dat de Commissie 
niet stelselmatig controleert waaraan de 
uitgaven voor biodiversiteit worden 
besteed en deze uitgaven bovendien geen 
effect sorteren;

Or. de

Amendement 39
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen; 
betreurt het gebrek aan een evenwichtige 
geografische verdeling op het niveau van 
de Unie wat betreft de financiering in het 
kader van het Horizon 2020-programma, 
en dringt erop aan dat zo veel mogelijk 
personen en ondernemingen die actief 
zijn in de landbouwsector van die 
financiering moeten kunnen profiteren;

Or. ro



AM\1211985NL.docx 27/41 PE655.968v01-00

NL

Amendement 40
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst erop dat het programma 
Horizon Europa belangrijk is voor de 
ondersteuning van onderzoek en innovatie 
op het gebied van voeding, landbouw, 
plattelandsontwikkeling en de bio-
economie bij de overgang naar een 
duurzamer en toekomstbestendig 
landgebruik en naar een koolstofvrije, 
hulpbronnenefficiënte circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 41
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst erop dat de Uniebegroting, 
via de programma's voor 
plattelandsontwikkeling en het programma 
Horizon Europa, belangrijk is voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

Or. en

Amendement 42
Bert-Jan Ruissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen en 
vraagt dat binnen het programma 
Horizon Europa meer middelen worden 
uitgetrokken voor de agrovoedingssector;

Or. en

Amendement 43
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst erop dat de financiering voor 
de natuurlijke hulpbronnen uit het 
programma Horizon Europa en het 
Europees innovatiepartnerschap (EIP) 
belangrijk zijn voor de ondersteuning van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

Or. en

Amendement 44
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie;

Or. en

Amendement 45
Benoît Biteau
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector en de bio-economie, 
hetgeen van essentieel belang is voor de 
overgang naar een koolstofvrije economie 
door fossiele producten te vervangen.

5. wijst op het belang van het 
programma Horizon Europa voor de 
ondersteuning van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in de 
agrovoedingssector, hetgeen van essentieel 
belang is voor de overgang naar een 
koolstofvrije economie door fossiele 
producten te vervangen.

Or. en

Amendement 46
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwerpt elke verlaging van de 
financiële toewijzingen in het kader van 
het POSEI-programma en vraagt dat ten 
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minste het huidige niveau van de steun, 
zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
228/2013, behouden blijft; benadrukt het 
feit dat dit programma van vitaal belang is 
voor de instandhouding van de 
landbouwactiviteit en de verstrekking van 
levensmiddelen en landbouwproducten in 
de ultraperifere gebieden, die over 
voldoende middelen moeten beschikken; 
herinnert aan de specifieke sociaal-
economische problemen van deze regio’s 
als gevolg van hun geografische 
kenmerken, met name hun afgelegen 
ligging, hun insulaire karakter, hun 
kleine oppervlakte en hun moeilijk reliëf 
en klimaat, zoals erkend in artikel 349 
VWEU;

Or. en

Amendement 47
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het feit dat een 
aanzienlijk deel van de middelen uit het 
programma Horizon Europa bestemd 
moet zijn voor de agrovoedingssector, met 
name in de bredere context van de "van 
boer tot bord"-strategie; is ervan 
overtuigd dat onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie in deze sector belangrijk zijn en 
dat gewaarborgd moet worden dat de 
resultaten van onderzoek en innovatie 
terechtkomen op het niveau van het 
landbouwbedrijf; is voorstander van een 
verhoging van de kredieten van het 
programma ter waarborging van veilige, 
hoogwaardige levensmiddelen en 
innovatieve vormen van landbouw in de 
Unie en herinnert er voorts aan dat goede 
adviesdiensten voor landbouwers en 
andere plattelandsactoren een belangrijke 
rol spelen bij het realiseren van deze 
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doelstellingen;

Or. en

Amendement 48
Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de verwezenlijking 
van de ambitieuze doelen op het vlak van 
milieubescherming en 
klimaatmaatregelen voornamelijk afhangt 
van de toewijzing van toereikende 
financieringsmiddelen;

Or. hr

Amendement 49
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt de verlagingen in de GLB-
begroting waarin voorzien is in het MFK-
voorstel van de Raad, met name in het 
licht van de nieuwe eisen die zullen 
bijdragen aan de klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen van de Unie, 
in overeenstemming met de doelstellingen 
in de Overeenkomst van Parijs, alsook op 
het gebied van voedselzekerheid, 
economische groei, territoriaal en sociaal 
evenwicht, gezondheids- en economische 
crises, zoals de crisis als gevolg van de 
COVID-19-uitbraak, en andere factoren 
die van invloed zijn op de 
voedselzekerheid; herinnert eraan dat de 
middelen in de GLB-begroting 
voortdurend verder worden verlaagd en 
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dat middelen uit de GLB-begroting 
worden overgeheveld naar andere 
rubrieken;

Or. en

Amendement 50
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. stelt voor voldoende 
financiering te garanderen voor het 
gebruik van nieuwe 
veredelingstechnieken en voor 
ontwikkeling en onderzoek op dit gebied, 
teneinde de duurzaamheid en het 
concurrentievermogen van de landbouw 
en de aanpassing ervan aan de 
klimaatverandering te verbeteren;

Or. en

Amendement 51
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. dringt er bij de lidstaten op 
aan het demografische probleem en het 
gebrek aan generatievernieuwing waar de 
landbouwsector mee te maken heeft, aan 
te pakken en dringt voorts aan op 
toereikende ondersteuningsmaatregelen 
voor jonge landbouwers en 
gendergelijkheid in plattelandsgebieden;

Or. en
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Amendement 52
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. is ingenomen met de 
instelling van een crisisreserve van 450 
miljoen EUR, uitgedrukt in prijzen van 
2018, per jaar en dringt er voorts op aan 
dat het gebruik van het fonds niet mag 
resulteren in overeenkomstige 
verlagingen van de rechtstreekse 
betalingen voor latere jaren;

Or. en

Amendement 53
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. is van mening dat de 
handelsovereenkomst tussen de Unie en 
Mercosur voor veel landbouwsectoren 
extra stress zal veroorzaken, met name 
voor de vleesproductie, en herinnert de 
Commissie eraan dat op de 
landbouwmarkten een gelijk speelveld 
moet worden gehandhaafd; wijst erop dat 
het hoofd moet worden geboden aan 
mogelijke vergelijkbare negatieve effecten 
van andere handelsovereenkomsten en 
dringt erop aan dat de nodige budgettaire 
voorbereidingen worden getroffen om te 
voorzien in marktmaatregelen voor de 
getroffen sectoren;

Or. en

Amendement 54
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Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. wijst erop dat de sancties 
met betrekking tot het Russische militaire 
optreden in Oekraïne nog steeds 
gerechtvaardigd zijn, ondanks de 
negatieve gevolgen ervan voor de 
landbouwsector; verzoekt om een correcte 
toewijzing van begrotingsmiddelen om 
deze gevolgen te beperken;

Or. en

Amendement 55
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. eist dat de normen voor 
ingevoerde landbouwproducten van 
buiten de Unie gelijk zijn aan de normen 
van de Unie en herinnert eraan dat de 
Commissie er in de recente "van boer tot 
bord"-strategie op heeft gewezen dat 
ingevoerde levensmiddelen moeten blijven 
voldoen aan de toepasselijke regelgeving 
en normen van de Unie; eist een 
compensatie uit de begroting voor de 
landbouwers van de Unie, als de 
productienormen verschillen vertonen;

Or. en

Amendement 56
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 decies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 decies. herhaalt zijn bezorgdheid 
over de gevolgen voor de markt en de 
begroting, als het Verenigd Koninkrijk 
zich terugtrekt uit de Unie zonder 
akkoord; dringt aan op markt- en 
beleidsmaatregelen om de landbouwers 
voor te bereiden op inkomensverliezen en 
marktverstoringen en om hen te helpen 
deze te te overwinnen; is sterk gekant 
tegen elke onverwachte verlaging van de 
GLB-toewijzingen in 2021 als er geen 
overeenkomst tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk wordt gesloten;

Or. en

Amendement 57
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 undecies. betreurt het feit dat de bio-
economie in het kader van het Europese 
Green Deal-initiatief buiten spel is gezet 
en dringt er voorts op aan dat de strategie 
van de Unie voor de bio-economie wordt 
gevolgd en dat de financiering toereikend 
is voor de te ondernemen acties;

Or. en

Amendement 58
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 duodecies. dringt aan op adequate 
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financiering van bosbouwmaatregelen via 
de begroting van de Unie, aangezien 
duurzaam bosbeheer waarbij rekening 
wordt gehouden met alle economische, 
sociale en milieuaspecten van de 
houtwaardeketen, de sleutel is om de strijd 
tegen de klimaatverandering op te voeren; 
erkent het feit dat bossen duurzaam 
moeten worden beheerd;

Or. en

Amendement 59
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 terdecies. onderstreept het feit dat 
koolstoflandbouw (CO2-opslag) 
belangrijk is voor het realiseren van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat het belangrijk 
is in 2021 nieuwe proefprojecten voor 
initiatieven op het gebied van 
koolstoflandbouw te financieren;

Or. en

Amendement 60
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quaterdecies. benadrukt het feit 
dat digitalisering de sleutel is tot de 
modernisering van de landbouw, die op 
die manier concurrerender kan worden 
gemaakt en kan worden geholpen om zich 
aan te passen aan de klimaatverandering; 
verzoekt de Commissie voldoende 
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begrotingsmiddelen beschikbaar te stellen 
voor de aanleg van breedband en de 
verbetering ervan op het platteland; 
herinnert er voorts aan dat de Commissie 
in de "van boer tot bord"-strategie een 
versnelling beoogde van de aanleg van 
snel breedbandinternet in 
plattelandsgebieden om de doelstelling te 
verwezenlijken van 100 % toegang in 
2025;

Or. en

Amendement 61
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quindecies. herinnert eraan dat 
voorlichtingscampagnes, verbeterde 
etikettering en onderwijs belangrijk zijn 
om burgers te helpen hun 
consumptiegewoonten om te vormen in de 
richting van duurzamere 
landbouwproducten die worden 
geproduceerd in de Unie; stelt voor om 
regelingen voor dierenwelzijn, gezonde 
voedingsmiddelen en voeding te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 62
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexdecies. herinnert eraan dat alle 
nieuwe duurzaamheidseisen gepaard 
moeten gaan met overeenkomstige 
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financiering voor producenten; is 
ingenomen met het streven om de beste 
regelingen vast te stellen voor de bepaling 
van verplichte minimumcriteria voor 
duurzame voedselproductie in het derde 
kwartaal van 2021 en vraagt dat meer 
rekening met duurzaamheidsaspecten 
wordt gehouden;

Or. en

Amendement 63
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septdecies. herinnert eraan dat de 
verbetering van de voedselzekerheid en 
van de veerkracht en de duurzaamheid 
van de voedselketen vereisen dat wordt 
geïnvesteerd en is ingenomen met het feit 
dat de landbouwsector een van de 
ontvangers is van de investeringssteun uit 
het Elfpo in het kader van het 
herstelpakket; dringt erop aan dat het 
krediet van het herstelpakket ook ten 
uitvoer wordt gelegd voor het jaar 2021; is 
voorts van mening dat de landbouw geen 
negatieve gevolgen mag ondervinden van 
de vereisten inzake duurzame 
financiering (bv. taxonomie); spreekt zijn 
erkentelijkheid uit voor het streven van de 
Commissie om in het vierde kwartaal van 
2021 een noodplan op te stellen voor de 
levensmiddelensector in geval van crisis;

Or. en

Amendement 64
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octodecies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 octodecies. merkt op dat de middelen 
voor plattelandsontwikkeling in het 
herstelpakket een belangrijke rol spelen 
bij de financiering van pijler II van het 
GLB; betreurt evenwel het feit dat de 
steun tijdelijk is en slechts duurt tot 2023;

Or. en

Amendement 65
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 novodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 novodecies. pleit voor een betere 
uitvoering en een vernieuwing van het 
dierenwelzijnsbeleid om concrete 
resultaten te boeken bij het verbeteren van 
het welzijn van dieren; wijst erop dat veel 
lidstaten de huidige regels niet naleven; 
stelt voor passende begrotingsmiddelen 
toe te wijzen om de verplichtingen te 
controleren en te handhaven;

Or. en

Amendement 66
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 vicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 vicies. benadrukt het feit dat de 
crisismaatregelen in verband met COVID-
19 die zijn genomen ter ondersteuning 
van de landbouwsector, in 2021 moeten 
worden voortgezet; verlangt voorts dat 
arbeidsmobiliteit in aanmerking wordt 
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genomen voor het aanpakken van 
eventuele arbeids- en andere 
inputtekorten in de EU-landbouw op 
lange termijn;

Or. en

Amendement 67
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 unvicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 unvicies. maakt zich zorgen over 
mogelijke prijspieken en tekorten met 
betrekking tot belangrijke levensmiddelen 
als gevolg van de COVID-19-crisis; dringt 
er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
de prijsvolatiliteit van 
landbouwproducten, die negatieve 
gevolgen heeft voor het inkomen van 
landbouwers en voor consumenten, in het 
oog te houden en indien nodig tijdig en 
doeltreffend in te grijpen;

Or. en

Amendement 68
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 duovicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 duovicies. bevestigt nogmaals het 
vitale belang van de regeling van de Unie 
voor schoolfruit, -groenten en -melk om 
de problemen in verband met obesitas en 
ondervoeding als gevolg van ongezonde 
voeding in de Unie aan te pakken; 
verzoekt de Commissie de administratieve 
rompslomp van de regeling te 
verminderen en benadrukt dat gezonde 
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eetgewoonten bij kinderen en de 
consumptie van fruit, groenten en gewone 
melk moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement 69
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 tervicies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 tervicies. brengt in herinnering dat 
de Commissie 20 miljard EUR per jaar 
heeft toegezegd om de in het kader van de 
biodiversiteitsstrategie opgelegde nieuwe 
duurzaamheidsvereisten aan te pakken; 
benadrukt dat de financiering moet 
komen van buiten de GLB-begroting; 
wijst erop dat de verwezenlijking van deze 
doelstellingen geen negatieve gevolgen 
mag hebben voor de voedselzekerheid en 
de bestaansmiddelen in de 
plattelandsgebieden van de Unie; wijst er 
nogmaals op dat het belangrijk is de 
biodiversiteit in stand te houden en 
herinnert er voorts aan dat de 
verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen 
berust bij landbouwers en boseigenaren, 
maar bij de samenleving als geheel; 
onderstreept het feit dat vrijwillige 
beschermingsmaatregelen belangrijk zijn.

Or. en


