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Amendement 1
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen (het 
aantal personen van 65 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal personen van 15 
tot en met 64 jaar) de komende decennia in 
de EU als geheel naar verwachting 
aanzienlijk zal toenemen; overwegende dat 
deze ratio is gestegen tot 29,6 % ten 
opzichte van 2016 en naar verwachting in 
het bijzonder tot 2050 nog verder zal 
stijgen en 51,2 % zal bedragen in 2070;

A. overwegende dat het te betreuren 
valt dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen (het 
aantal personen van 65 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal personen van 15 
tot en met 64 jaar) de komende decennia in 
de EU als geheel naar verwachting 
aanzienlijk zal toenemen; overwegende dat 
deze ratio is gestegen tot 29,6 % ten 
opzichte van 2016 en naar verwachting in 
het bijzonder tot 2050 nog verder zal 
stijgen en 51,2 % zal bedragen in 2070 
indien doeltreffend beleid ter 
ondersteuning van Europese 
geboortecijfers uitblijft;

Or. el

Amendement 2
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen (het 
aantal personen van 65 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal personen van 15 
tot en met 64 jaar) de komende decennia in 
de EU als geheel naar verwachting 
aanzienlijk zal toenemen; overwegende dat 
deze ratio is gestegen tot 29,6 % ten 
opzichte van 2016 en naar verwachting in 
het bijzonder tot 2050 nog verder zal 
stijgen en 51,2 % zal bedragen in 2070;

A. overwegende dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen (het 
aantal personen van 65 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal personen van 15 
tot en met 64 jaar) de komende decennia in 
de EU als geheel naar verwachting 
aanzienlijk zal toenemen; overwegende dat 
deze ratio is gestegen tot 31,4 % in 20191 

bis en naar verwachting in het bijzonder tot 
2050 nog verder zal stijgen tot 52 %1 ter en 
51,2 % zal bedragen in 2070;
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_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00198/default/table?lang=nl
1 ter 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00200/default/table?lang=nl

Or. en

Amendement 3
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen (het 
aantal personen van 65 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal personen van 15 
tot en met 64 jaar) de komende decennia in 
de EU als geheel naar verwachting 
aanzienlijk zal toenemen; overwegende dat 
deze ratio is gestegen tot 29,6 % ten 
opzichte van 2016 en naar verwachting in 
het bijzonder tot 2050 nog verder zal 
stijgen en 51,2 % zal bedragen in 2070;

A. overwegende dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen (het 
aantal personen van 65 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal personen van 15 
tot en met 64 jaar) de komende decennia in 
de EU als geheel aanzienlijk zal toenemen; 
overwegende dat deze ratio is gestegen tot 
29,6 % ten opzichte van 2016 en naar 
verwachting nog verder zal stijgen en 
51,2 % zal bedragen in 2070;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de demografische 
ontwikkelingen met betrekking tot 
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ouderen verschillende effecten hebben in 
de Europese regio’s en grotere gevolgen 
hebben voor landelijke en afgelegen 
gebieden, die ook met een 
bevolkingsafname kampen; overwegende 
dat bevolkingsafname nadelige effecten 
kan hebben op de sociale, economische en 
territoriale samenhang van de EU;

Or. en

Amendement 5
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat een vergrijzende 
bevolking een bron van kennis kan zijn in 
verband met plaatselijke tradities, voeding 
en de leefwijze in plattelandsgebieden, 
hetgeen dan weer kan worden gebruikt 
om het plaatselijke toerisme en de lokale 
economie aan te zwengelen;

Or. bg

Amendement 6
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de vergrijzende 
bevolking in Europa een demografisch 
fenomeen is waarbij zowel de 
vruchtbaarheids- als de sterftecijfers 
afnemen en waarbij de levensverwachting 
van de Europese bevolking toeneemt;
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Or. en

Amendement 7
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de demografische 
veranderingen aanzienlijk verschillen van 
lidstaat tot lidstaat en van regio tot regio, 
en dat landelijke en achtergestelde regio’s 
het vaakst een afname en vergrijzing van 
de bevolking zien;

Or. en

Amendement 8
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat werknemers in de 
leeftijdscategorie van 55-64 jaar in 2019 
59,1 % van de beroepsbevolking in de EU 
uitmaakten1 bis; overwegende dat in 2016 
ongeveer een derde van de 
bedrijfshoofden van agrarische 
familiebedrijven ouder dan 65 was en dat 
de meerderheid (57 %) minstens 55 jaar 
oud was; overwegende dat slechts een op 
tien bedrijfshoofden van 
landbouwbedrijven jonger dan 40 was;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.dot
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ab=table∈it=1⟨uage=en&pcode=tesem050
&plugin=1

Or. en

Amendement 9
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de demografische 
situatie ernstige gevolgen heeft voor de 
sociale, economische en territoriale 
samenhang van de EU; overwegende dat 
het belangrijk is voor de EU om alle 
demografische kwesties te mainstreamen 
in al haar beleid;

Or. en

Amendement 10
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de verontrustende 
demografische trends in 
plattelandsgebieden in de EU de sociaal-
economische kloof verdiepen en het risico 
op armoede en sociale uitsluiting doen 
toenemen;

Or. en

Amendement 11
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Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat het 
toekomstige groenboek over vergrijzing en 
de langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden de grote lijnen zal 
bevatten van de EU-strategie om de 
effecten van demografische 
veranderingen op ons sociaal-
economische weefsel aan te pakken;

Or. en

Amendement 12
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat 
landbouwers een centrale rol spelen in de 
Europese plattelandsgebieden; 
overwegende dat in 2016 ongeveer een 
derde van de bedrijfshoofden van 
agrarische familiebedrijven 65 jaar of 
ouder was;

Or. en

Amendement 13
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat 
generatievernieuwing een van de 
specifieke doelstellingen van het GLB na 
2020 is; overwegende dat 
kennisoverdracht en intergenerationeel 
leren van cruciaal belang zijn om de 
samenwerking en solidariteit tussen 
generaties te vergroten en zo de 
generatiekloof te dichten;

Or. en

Amendement 14
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de huidige situatie 
van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in 
het algemeen in de samenleving laat zien 
dat er enorme en beslissende investeringen 
nodig zijn op gebieden als gelijke kansen, 
een leven lang leren en gezondheid, en 
meer in het algemeen om de groeiende 
economische en sociale ongelijkheden 
binnen de EU aan te pakken;

B. overwegende dat de huidige situatie 
van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in 
het algemeen in de samenleving laat zien 
dat er enorme en beslissende investeringen 
nodig zijn op gebieden als gelijke kansen, 
een leven lang leren, bijstand op het 
gebied van werk en gezondheidszorg, om 
de groeiende economische en sociale 
ongelijkheden binnen de EU aan te pakken;

Or. en

Amendement 15
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de huidige situatie B. overwegende dat de huidige situatie 
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van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in 
het algemeen in de samenleving laat zien 
dat er enorme en beslissende investeringen 
nodig zijn op gebieden als gelijke kansen, 
een leven lang leren en gezondheid, en 
meer in het algemeen om de groeiende 
economische en sociale ongelijkheden 
binnen de EU aan te pakken;

van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in 
het algemeen in de samenleving laat zien 
dat er doeltreffende investeringen nodig 
zijn op gebieden als gelijke kansen, een 
leven lang leren en gezondheid, en meer in 
het algemeen om de groeiende 
economische en sociale ongelijkheden 
binnen de EU aan te pakken;

Or. fr

Amendement 16
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de huidige situatie 
van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in 
het algemeen in de samenleving laat zien 
dat er enorme en beslissende 
investeringen nodig zijn op gebieden als 
gelijke kansen, een leven lang leren en 
gezondheid, en meer in het algemeen om 
de groeiende economische en sociale 
ongelijkheden binnen de EU aan te 
pakken;

B. overwegende dat de huidige situatie 
van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in 
het algemeen in de samenleving laat zien 
dat een betere samenwerking met de 
particuliere sector en meer en betere 
diensten voor een leven lang leren, de 
zorgsector en andere sectoren 
noodzakelijk zijn om de levenskwaliteit 
voor iedereen, en met name voor de meest 
kwetsbare personen, binnen de EU te 
verbeteren;

Or. el

Amendement 17
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat een groot deel 
van de inkomsten van ouderen in 
plattelandsgebieden afkomstig is van 
sociale middelen en bijstand zoals 
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pensioenen; overwegende dat deze 
vormen van bijstand erg verschillend zijn 
binnen de EU, hetgeen wil zeggen dat ook 
de flexibiliteit ervan kan variëren en het, 
in sommige gevallen, onmogelijk is om 
zelfs een absoluut minimum aan 
economische activiteiten op te starten of te 
behouden;

Or. bg

Amendement 18
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat ouderen in 
landelijke of afgelegen gebieden mogelijk 
hogere leeftijdsgerelateerde risico’s 
kennen, bijvoorbeeld op armoede, 
slechtere toegang tot kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg en diensten, minder 
sociale ondersteuning of mogelijkheden 
tot sociale interactie en een gebrek aan 
toegang tot openbare vervoersdiensten;

Or. en

Amendement 19
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat er tussen de 
regio's van de Europese Unie aanzienlijke 
verschillen bestaan in termen van 
demografische veranderingen, met een 
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tendens naar overbevolking in de steden 
enerzijds en een leegloop van het 
platteland anderzijds;

Or. ro

Amendement 20
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn 
door de demografische veranderingen, 
wat zou kunnen bijdragen tot de isolatie 
van ouderen in die gebieden;

Or. fr

Amendement 21
Chris MacManus

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat in 2018 42 % van 
de arbeidsongevallen in de EU 
werknemers van 45 jaar of ouder betrof, 
en dat bij de veiligheid op het werk 
daarom rekening moet worden gehouden 
met het effect van vergrijzing op de 
beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 22
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
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Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat er aanzienlijke 
verschillen bestaan binnen individuele 
lidstaten, zowel in de samenstelling van de 
bevolking als in de demografische 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 23
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de 
voedselzekerheid afhankelijk is van het 
welslagen van de generatievernieuwing op 
het platteland;

Or. es

Amendement 24
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het GLB het 
belangrijkste instrument blijft om de 
plattelandseconomie en het scheppen van 
banen in plattelandsgebieden te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 25
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de geldende 
voorwaarden voor GLB-steun eisen 
bevatten waaraan kleine 
landbouwbedrijven met slechts één of een 
paar oudere werknemers moeilijk kunnen 
voldoen;

Or. bg

Amendement 26
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de Europese 
Green Deal het volledige potentieel van de 
oudere generatie dient te benutten op weg 
naar een groene en digitale transitie;

Or. en

Amendement 27
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat de 
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COVID-pandemie de kwetsbaarheid en de 
digitale en sociale uitsluiting van ouderen 
op het platteland heeft aangescherpt;

Or. en

Amendement 28
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

Schrappen

Or. fr

Amendement 29
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 30
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief op 
het beroepsleven van het individu kunnen 
worden gezien;

1. is van mening dat gezien de 
verschillen in demografische 
samenstelling, oplossingen moeten 
worden gevonden op het niveau van 
individuele lidstaten, met de steun van de 
EU; verzoekt de lidstaten om een kader op 
te zetten dat de omstandigheden in de 
thuiszorg voor ouderen zou verbeteren, 
zowel binnen families als via sociale 
diensten; is van mening dat de 
geïnstitutionaliseerde ouderenzorg de 
laatste optie dient te zijn;
is van mening dat de huidige politieke 
aanpak, die gebaseerd is op een beperkte 
en schadelijke visie (“elke baan tegen elke 
prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief op 
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het beroepsleven van het individu kunnen 
worden gezien;

Or. en

Amendement 32
Dan-Ștefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief op 
het beroepsleven van het individu kunnen 
worden gezien;

1. is van mening dat werkgelegenheid 
en werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

Or. en

Amendement 33
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief op 
het beroepsleven van het individu kunnen 
worden gezien;

1. is van mening dat werkgelegenheid 
en werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

Or. en
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Amendement 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Marc Tarabella, 
Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Miroslav 
Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

1. is van mening dat een politieke 
aanpak, die gebaseerd is op een visie 
waarbij werkgelegenheid en werk als 
onderdeel van het beroepsleven van het 
individu op de lange termijn worden 
gezien, van essentieel belang is;

Or. en

Amendement 35
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de huidige 
politieke aanpak, die gebaseerd is op een 
beperkte en schadelijke visie (“elke baan 
tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden 
opgegeven, zodat werkgelegenheid en 
werk vanuit een langetermijnperspectief 
op het beroepsleven van het individu 
kunnen worden gezien;

1. is van mening dat het gebrek aan 
werkgelegenheid het voornaamste 
probleem is in elke samenleving en dat 
een langetermijnperspectief en 
duurzaamheidsonderzoek nodig zijn voor 
het scheppen van nieuwe banen;

Or. el

Amendement 36
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het creëren van 
kansen voor intergenerationele dialoog 
belangrijk is om het sociale leven van 
ouderen op het platteland te verrijken, het 
risico van sociale uitsluiting tegen te gaan 
en tegelijkertijd jongere generaties te 
helpen met de kennis uit het verleden en 
traditionele praktijken, om zo bij te 
dragen aan de instandhouding van 
cultuur en erfgoed en aan een meer 
samenhangende samenleving;

Or. en

Amendement 37
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de specifieke aard 
van agrarische familiebedrijven, die 
landbouwactiviteit en gezinsleven 
combineren, waarbij oudere landbouwers 
ook na de pensioenleeftijd actief blijven;

Or. en

Amendement 38
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de sociale 2. is van mening dat de sociale 
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partners en de Europese en nationale 
instellingen zich nog steeds moeten blijven 
inspannen om een werkelijk positieve 
“cultuur” van actief ouder worden en niet-
discriminerende aanwerving tot stand te 
brengen;

partners en de Europese en nationale 
instellingen zich nog steeds moeten blijven 
inspannen om een werkelijk positieve 
“cultuur” van actief ouder worden en niet-
discriminerende aanwerving tot stand te 
brengen; benadrukt de behoefte aan 
maatregelen om ouderen te betrekken bij 
de ontwikkeling van lokale economieën 
door de toegang tot openbare diensten te 
vergemakkelijken, teneinde hun 
levenskwaliteit te verbeteren;

Or. ro

Amendement 39
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de sociale 
partners en de Europese en nationale 
instellingen zich nog steeds moeten blijven 
inspannen om een werkelijk positieve 
“cultuur” van actief ouder worden en niet-
discriminerende aanwerving tot stand te 
brengen;

2. is van mening dat de sociale 
partners en de Europese en nationale 
instellingen zich nog steeds moeten blijven 
inspannen om een werkelijke “cultuur” van 
intergenerationele dialoog tot stand te 
brengen, met name in de 
landbouwberoepen, waarvoor het idee van 
overdracht essentieel is;

Or. fr

Amendement 40
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de sociale 
partners en de Europese en nationale 

2. is van mening dat de sociale 
partners en de Europese en nationale 



AM\1214297NL.docx 21/50 PE658.730v01-00

NL

instellingen zich nog steeds moeten blijven 
inspannen om een werkelijk positieve 
“cultuur” van actief ouder worden en niet-
discriminerende aanwerving tot stand te 
brengen;

instellingen en de samenleving in het 
algemeen zich nog steeds moeten blijven 
inspannen om een werkelijk positieve 
“cultuur” van actief ouder worden en niet-
discriminerende aanwerving tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 41
Chris MacManus

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat een nieuwe 
aanpak van mentorschap en partnerschap 
moet worden gevonden om een braindrain 
tegen te gaan, aangezien geavanceerde 
vaardigheden steeds vaker geconcentreerd 
zijn bij het oudere deel van de 
beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 42
Chris MacManus

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. acht het belangrijk dat de 
arbeidswetgeving werktijdregelingen 
bevordert die tegemoetkomen aan de 
behoeften van een vergrijzende 
beroepsbevolking, en het bijzonder via 
flexibele ploegendiensten;

Or. en



PE658.730v01-00 22/50 AM\1214297NL.docx

NL

Amendement 43
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent het potentieel van ouderen, 
waaronder landbouwers, om de drijvende 
kracht te worden achter een bruisende 
zilveren economie op het platteland, op 
basis van sociale innovatie, inclusieve 
plattelandsgemeenschappen en een 
gezondere leefomgeving; verzoekt de 
Commissie om dit potentieel zorgvuldig te 
bestuderen bij de uitwerking van haar 
langetermijnvisie voor het platteland en 
actief ouder worden;

Or. en

Amendement 44
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de overheidsinstellingen op 
de vaststelling van een speciaal 
beschermingsstelsel te bevorderen, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de werkloosheid van 
werknemers in de landbouw, vanwege het 
zeer tijdelijke karakter van de 
landbouwseizoenen. Op die manier kan 
zekerheid worden geboden aan personen 
die kiezen voor een baan in de landbouw;

Or. es

Amendement 45
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Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen; 
wijst eveneens op het zeer tijdelijke 
karakter van de landbouwseizoenen, 
waardoor seizoenarbeiders in de 
landbouw grote verplaatsingen moeten 
maken om elk jaar langer te kunnen 
werken;

Or. es

Amendement 46
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven door de kwaliteit 
ervan te verbeteren en daarnaast 
mogelijkheden voor de diversificatie van 
het landbouwinkomen te bevorderen, van 
essentieel belang zijn om deze trend om te 
buigen;



PE658.730v01-00 24/50 AM\1214297NL.docx

NL

Or. el

Amendement 47
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking, het gebrek aan 
generatievernieuwing en de aanpassing 
aan ongunstige weersomstandigheden een 
ernstiger probleem vormen in de landbouw 
dan in andere sectoren; is van mening dat, 
om deze trend om te buigen, een 
gecoördineerde actie van de verschillende 
Europese beleidsmaatregelen van 
essentieel belang is voor het aanpakken 
van de onzekerheid op de markt en van het 
gebrek aan winstgevendheid van de 
landbouwbedrijven;

Or. es

Amendement 48
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de 
markt en van het gebrek aan 
winstgevendheid van de 
landbouwbedrijven van essentieel belang 
zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
creëren van nieuwe 
beroepsmogelijkheden om 
generatievernieuwing mogelijk te maken 
en zo de aantrekkelijkheid en 
winstgevendheid van de 
landbouwberoepen te waarborgen, van 
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essentieel belang zijn om deze trend om te 
buigen;

Or. fr

Amendement 49
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de 
markt, van de toegang tot 
productiefactoren en in het bijzonder de 
toegang tot land en van het gebrek aan 
winstgevendheid van de 
landbouwbedrijven van essentieel belang 
zijn om deze trend om te buigen;

Or. en

Amendement 50
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid 
van de landbouwbedrijven van essentieel 

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouwsector 
dan in andere sectoren; is van mening dat 
het aanpakken van de onzekerheid op de 
markt en het bevorderen van de toegang 
tot financiering voor de 
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belang zijn om deze trend om te buigen; landbouwbedrijven, in het bijzonder voor 
jonge landbouwers, van essentieel belang 
zijn om deze trend om te buigen;

Or. en

Amendement 51
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid 
van de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de 
Europese markt, van het gebrek aan 
winstgevendheid van bepaalde 
landbouwbedrijven en van het lage niveau 
van de landbouwpensioenen van 
essentieel belang zijn om deze trend om te 
buigen;

Or. fr

Amendement 52
Chris MacManus

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid 
van de landbouwbedrijven van essentieel 

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de 
markt, het beëindigen van het stelsel van 
historische rechten en het aanpakken van 
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belang zijn om deze trend om te buigen; het gebrek aan winstgevendheid van de 
landbouwbedrijven van essentieel belang 
zijn om deze trend om te buigen;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing en overdracht van 
generatie op generatie een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

Or. ro

Amendement 54
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger 
probleem vormen in de landbouw dan in 
andere sectoren; is van mening dat het 
aanpakken van de onzekerheid op de markt 
en van het gebrek aan winstgevendheid van 
de landbouwbedrijven van essentieel 
belang zijn om deze trend om te buigen;

3. wijst erop dat de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstig probleem 
vormen in de landbouw; is van mening dat 
het aanpakken van de onzekerheid op de 
markt en van het gebrek aan 
winstgevendheid van de 
landbouwbedrijven van essentieel belang 
zijn om deze trend om te buigen;
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Or. en

Amendement 55
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het feit dat slechts 11 % 
van de Europese landbouwers jonger is 
dan 40 jaar en dat de helft van de 
landbouwers de komende 10 jaar met 
pensioen zal gaan; merkt op dat het 
huidige Europese beleid er niet in is 
geslaagd de vergrijzing van de 
landbouwbevolking een halt toe te roepen; 
roept de lidstaten op zich vragen te stellen 
bij de toegang tot land, de steun voor 
bedrijven en de steun voor investeringen 
van jongeren; roept de EU ook op de 
relevantie van een systeem op basis van 
steun per hectare opnieuw ter discussie te 
stellen;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat slechts 11 % van alle 
landbouwbedrijven in de Europese Unie 
wordt gerund door landbouwers die 
jonger zijn dan 40 jaar1 bis; verzoekt de 
lidstaten om alle belemmeringen weg te 
nemen die jonge landbouwers beletten de 
landbouwsector te betreden, met inbegrip 
van de moeilijke toegang tot land; 
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verzoekt de lidstaten voorts om nieuwe 
manieren van samenwerking tussen 
generaties te bevorderen, zoals 
partnerschappen, deelpacht, 
langetermijnpacht en andere regelingen 
die het gebrek aan grond zouden kunnen 
aanpakken en jonge landbouwers zouden 
kunnen stimuleren;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Farmers_and_the_a
gricultural_labour_force_-_statistics

Or. en

Amendement 57
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst nogmaals op sommige 
belemmeringen voor 
generatievernieuwing in de landbouw, die 
samenhangen met de toegang tot grond 
en de overdracht van landbouwbedrijven 
tussen generaties; wijst erop dat oudere 
landbouwers, wanneer zij worden 
geconfronteerd met het risico op een laag 
pensioen, gederfde inkomsten (met 
inbegrip van GLB-betalingen) en sociale 
uitsluiting in plattelandsgebieden na hun 
pensioen, er gewoonlijk voor kiezen om 
actief te blijven en hun 
landbouwbedrijven langer in handen 
houden; onderstreept in dat verband de 
noodzaak van op maat gemaakte 
beleidsinstrumenten om de vlotte 
overgang van landbouwbedrijven en 
actief ouder worden voor oudere 
landbouwers in plattelandsgebieden te 
garanderen;
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Or. en

Amendement 58
Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de nationale 
pensioenstelsels in talrijke lidstaten 
gepensioneerde landbouwers onvoldoende 
inkomsten bieden; betreurt dat het 
voortzetten van de landbouwactiviteit na 
de wettelijke pensioenleeftijd, waardoor de 
generatievernieuwing wordt afgeremd, 
vaak de enige manier is om met deze 
situatie om te gaan; benadrukt dat steun 
uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
niet bedoeld is om de pensioenstelsels te 
vervangen;

Or. en

Amendement 59
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de toenemende behoefte 
aan bijzonder gekwalificeerde jonge 
beroepsbeoefenaars in de landbouw, in 
het bijzonder in de regio’s, en vestigt de 
aandacht op de noodzaak om alle 
maatregelen te nemen om jonge mensen 
ertoe aan te moedigen een agrarisch 
beroep aan te leren en om de 
kennisoverdracht van ouderen naar de 
jongere generatie te vergemakkelijken;
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Or. en

Amendement 60
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat in de komende 
mededeling van de Commissie met 
betrekking tot een langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden bijzondere nadruk 
moet worden gelegd op programma’s voor 
de actieve betrokkenheid van ouderen bij 
het gemeenschapsleven op het platteland;

Or. ro

Amendement 61
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat 
landbouwpartnerschappen tussen oudere 
en jongere generaties van essentieel 
belang zijn om de solidariteit, de 
kennisoverdracht en het wederzijds leren 
tussen generaties te verdiepen, hetgeen 
bijzonder belangrijk is voor de 
aanvaarding van nieuwe technologieën en 
digitale vaardigheden in de landbouw;

Or. en

Amendement 62
Mazaly Aguilar
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen;

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen; 
benadrukt dat de onstuitbare 
plattelandsvlucht, waarmee bepaalde 
regio’s van de Unie worden 
geconfronteerd, in de plattelandsgebieden 
voor economische, sociale en 
milieuproblemen zal zorgen, en dus 
ambitieuzere en beter gecoördineerde 
beleidsmaatregelen vereist;

Or. es

Amendement 63
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen;

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen; is van 
mening dat het risico op ontvolking groter 
is in plattelandsgebieden en vraagt om 
steunmaatregelen om deze trend om te 
buigen; 

Or. ro
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Amendement 64
Dan-Ștefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen;

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen, en acht 
het daarom noodzakelijk om de volgende 
generatie familiebedrijven en nieuwe 
jonge landbouwers te ondersteunen, 
aangezien deze steun geïntegreerd is in 
het GLB;

Or. en

Amendement 65
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen;

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen, en acht 
het daarom noodzakelijk om de volgende 
generatie familiebedrijven en nieuwe 
jonge landbouwers te ondersteunen, 
aangezien deze steun geïntegreerd is in 
het GLB;
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Or. en

Amendement 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen;

4. is van mening dat meewerkende 
gezinsleden nog steeds de overgrote 
meerderheid van de 
landbouwarbeidskrachten in Europa 
vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit 
soort arbeidskrachten al jaren gestaag 
afneemt en naar verwachting in de nabije 
toekomst nog verder zal afnemen, vanwege 
vergrijzing en jongeren die wegtrekken 
van het platteland;

Or. en

Amendement 67
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt in het toekomstige GLB 
bijzondere aandacht te besteden aan deze 
achteruitgang door een aanzienlijk deel 
van de begroting te reserveren voor 
interventies ten gunste van jonge 
landbouwers;

Or. fr

Amendement 68
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Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat ouderen in 
afgelegen, landelijke en berggebieden 
vaker te maken hebben met digitale en 
sociale uitsluiting, hetgeen nog is 
verergerd door COVID-19;

Or. en

Amendement 69
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het herstelpakket van Next 
Generation EU zorgvuldig af te stemmen 
om de negatieve effecten van COVID-19 
op de oudere bevolking te helpen 
beperken;

Or. en

Amendement 70
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 



PE658.730v01-00 36/50 AM\1214297NL.docx

NL

rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB.

rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van het sociaal-economisch 
weefsel van onze territoria en van de 
plattelandseconomieën; is bovendien van 
mening dat alle landbouwers met de niet te 
onderschatten uitdaging worden 
geconfronteerd om de rol van moderne 
technologie en innovatie te integreren in 
de landbouw en om hiermee aan de slag te 
gaan; benadrukt daarom het belang van 
beroepsopleiding gedurende het gehele 
leven, adviesdiensten en 
kennisuitwisseling, zowel binnen als buiten 
het kader van het GLB om nieuwe 
vaardigheden te verwerven, met name 
digitale vaardigheden, tijdens het gehele 
beroepsleven.

Or. fr

Amendement 71
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB.

5. benadrukt dat plattelandsgebieden 
moeten worden ondersteund in hun 
diversiteit, door investeringen aan te 
moedigen in projecten die de plaatselijke 
economie ondersteunen, met inbegrip van 
een betere toegang tot vervoer en digitale 
connectiviteit; acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
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daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB.

Or. en

Amendement 72
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB.

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; 
onderstreept de positieve rol van het GLB 
in het verminderen van de armoede en het 
scheppen van banen en groei in 
plattelandsgebieden; is bovendien van 
mening dat alle landbouwers met de niet te 
onderschatten uitdaging worden 
geconfronteerd om beter inzicht te krijgen 
in de rol van moderne technologie en 
innovatie in de landbouw en om hiermee 
aan de slag te gaan; benadrukt daarom het 
belang van beroepsopleiding gedurende het 
gehele leven, adviesdiensten en 
kennisuitwisseling, zowel binnen als buiten 
het kader van het GLB.

Or. en

Amendement 73
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB.

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelands- en lokale 
economieën; is bovendien van mening dat 
alle landbouwers met de niet te 
onderschatten uitdaging worden 
geconfronteerd om beter inzicht te krijgen 
in de rol van moderne technologie en 
innovatie in de landbouw en om hiermee 
aan de slag te gaan; benadrukt daarom het 
belang van beroepsopleiding gedurende het 
gehele leven, adviesdiensten en 
kennisuitwisseling tussen lidstaten, zowel 
binnen als buiten het kader van het GLB.

Or. fr

Amendement 74
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB.

5. acht het belangrijk eraan te 
herinneren dat de instandhouding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 
rechtstreekse gevolgen heeft voor het 
behoud van de plattelandseconomieën; is 
bovendien van mening dat alle 
landbouwers met de niet te onderschatten 
uitdaging worden geconfronteerd om beter 
inzicht te krijgen in de rol van moderne 
technologie en innovatie in de landbouw en 
om hiermee aan de slag te gaan; benadrukt 
daarom het belang van beroepsopleiding 
gedurende het gehele leven, adviesdiensten 
en kennisuitwisseling, zowel binnen als 
buiten het kader van het GLB; wijst erop 
dat het nodig is om in plattelandsgebieden 
te investeren in toegankelijkheid en 
connectiviteit.
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Or. ro

Amendement 75
Clara Aguilera

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat de toegang van 
vrouwen tot doeltreffende openbare 
diensten moet worden vergemakkelijkt, 
zodat zij hun loopbaan in de landbouw 
verder kunnen uitbouwen.

Or. es

Amendement 76
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat een vergrijzende 
bevolking, in het bijzonder in landbouw- 
en plattelandsgebieden, een 
onvermijdbare trend is waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het ontwerpen 
van economisch en sociaal beleid; is van 
mening dat de vergrijzing een 
multidimensionale aanpak vereist, en 
benadrukt dat een bredere 
complementariteit en meer synergieën 
tussen beleidsterreinen en 
steuninstrumenten moeten worden 
bevorderd; herinnert eraan dat passende 
middelen en diensten van essentieel 
belang zijn om ouderen een 
leeftijdsvriendelijke omgeving te bieden;
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Or. en

Amendement 77
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de nationale, 
regionale en lokale overheden op aan na 
te denken over de invoering of 
ondersteuning van programma’s voor het 
behoud van de kennis van de oudere 
plaatselijke bevolking met het oog op het 
documenteren en vastleggen van het 
immaterieel cultureel erfgoed met 
betrekking tot lokale voeding, recepten, 
producten en andere tradities, waarbij die 
kennis op zijn beurt kan worden gebruikt 
om de plaatselijke bestaansmiddelen, 
producten en het toerisme te ontwikkelen 
en in stand te houden;

Or. bg

Amendement 78
Bronis Ropė

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat een door de 
lidstaten beheerd fonds voor 
landbouwgrond moet worden opgezet om 
de aankoop/pacht van landbouwgrond 
door nieuwe, jonge landbouwers die hun 
eerste stappen zetten in de landbouw, te 
vergemakkelijken. Deze fondsen kunnen 
voor lidstaten worden opgezet door grond 
aan de marktprijs aan te kopen wanneer 
deze wordt verkocht door of aangekocht 
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van eigenaren die meer dan 500 hectare 
aan landbouwgrond bezitten;

Or. lt

Amendement 79
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de groene en 
digitale transitie van de EU het volledige 
potentieel van de vergrijzende 
plattelandsgemeenschappen dient te 
benutten; wijst er in dat verband op dat de 
toegang tot breedbandinternet en 
basisdiensten in plattelandsgebieden moet 
worden verzekerd en werk moet worden 
gemaakt van e-vaardigheden en nieuwe 
benaderingen van duurzame 
ontwikkeling, zoals het concept van 
slimme dorpen en een duurzame 
transformatie van het voedselsysteem;

Or. en

Amendement 80
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de 
landbouwpensioenen moeten worden 
afgestemd op die van de andere sectoren 
van de economie; verzoekt de lidstaten de 
vervroegde stopzetting van de 
landbouwactiviteit bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd te bevorderen 



PE658.730v01-00 42/50 AM\1214297NL.docx

NL

door maatregelen te nemen die een 
effectieve overdracht van het bedrijf aan 
een actieve landbouwer waarborgen;

Or. es

Amendement 81
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent de prominente rol die het 
cohesiebeleid en het GLB zouden kunnen 
spelen in het aanmoedigen en stimuleren 
van de werkgelegenheid en de inclusie 
van vrouwen in landelijke en afgelegen 
gebieden die met demografische 
problemen worden geconfronteerd, en 
verzoekt de lidstaten om de relevante 
fondsen beter te gebruiken;

Or. en

Amendement 82
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat ongelijkheid in de 
toegang tot grond, directe betalingen en 
steun, zowel tussen als binnen EU-landen, 
een van de problemen is die moeten 
worden aangepakt om de achteruitgang in 
de regio’s te stoppen, ouderen uit de 
landbouw te laten stappen en jongeren 
aan te moedigen om met 
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landbouwactiviteiten te starten;

Or. en

Amendement 83
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat de EU de lidstaten niet 
aanmoedigt om een geboortebevorderend 
beleid te ontwikkelen in plaats van 
massaal een beroep te doen op 
arbeidsmigranten;

Or. fr

Amendement 84
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat het verbeteren van de 
connectiviteit en de toegankelijkheid van 
diensten in landelijke en afgelegen 
gebieden van cruciaal belang is om de 
ontvolking van die gebieden aan te 
pakken, alsook de sociale en digitale 
uitsluiting van de oudere bevolking die er 
woont; verzoekt de lidstaten daarom om 
het belang van landelijke en afgelegen 
gebieden en hun diversiteit te erkennen en 
het potentieel van deze gebieden te 
ontwikkelen door investeringen in de 
plaatselijke economie te stimuleren, 
ondernemerschap te bevorderen en hun 
infrastructuur te verbeteren;
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Or. en

Amendement 85
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt er bij de lidstaten op aan om 
rekening te houden met het aantal 
ouderen (ouder dan 65) in 
plattelandsgebieden wanneer ze hun 
strategische plannen opstellen en te 
overwegen maatregelen in te voeren die 
betrekking hebben of gericht zijn op 
oudere (ouder dan 65) inwoners van 
plattelandsgebieden, bijvoorbeeld via een 
flexibelere benadering ten aanzien van de 
voorwaarden die gelden voor de 
werkelijke en actieve deelname van die 
leeftijdscategorie aan het economische 
leven in de betrokken regio;

Or. bg

Amendement 86
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat het gezien de situatie 
als gevolg van de COVID-19-pandemie 
nodig is te investeren in een levendig en 
dynamisch platteland, waarbij een einde 
wordt gemaakt aan de bureaucratische 
rompslomp en wordt geïnvesteerd in 
infrastructuur en kwaliteitsdiensten op 
het platteland, teneinde het 
verouderingsproces te vertragen en de rol 
van de vrouw als landbouwer te 
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bevorderen;

Or. es

Amendement 87
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de rol die de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, in combinatie met 
andere EU-fondsen, spelen in het 
aanpakken van de demografische 
uitdagingen in plattelandsgebieden, in het 
bijzonder door economische ontwikkeling 
en sociale insluiting te bevorderen;

Or. en

Amendement 88
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat de beschikbaarheid 
van diensten in de regio’s moet worden 
verzekerd, aangezien de achteruitgang in 
de regio’s ouderen ertoe aanzet om sneller 
met pensioen te gaan en naar de stad te 
verhuizen, waar dergelijke diensten vlot 
toegankelijk zijn;

Or. en
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Amendement 89
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. acht de mogelijkheden die 
een leven lang leren biedt, in combinatie 
met digitalisering, van essentieel belang 
om de vergrijzende bevolking in landelijke 
en afgelegen gebieden allerlei kansen en 
ook aanvullende inkomsten te bieden; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
daarom om onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s te ondersteunen 
die de vergrijzende bevolking zullen 
helpen om vaardigheden te ontwikkelen 
en deskundigheid te verwerven op 
gebieden zoals e-commerce, online 
marketing en ICT;

Or. en

Amendement 90
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. merkt op dat een effectief 
mobiliteitsstelsel een van de absolute 
voorwaarden is voor regionale 
economische ontwikkeling, territoriale 
samenhang en de ontwikkeling van het 
regionale potentieel; acht het daarom 
noodzakelijk om de nodige financiering te 
verstrekken voor de ontwikkeling en het 
onderhoud van vervoersverbindingen, die 
de oudere generatie zouden kunnen 
aanmoedigen om langer in de landbouw 
actief te blijven en jongeren uit regionale 
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centra zouden kunnen aantrekken om op 
het platteland te gaan werken;

Or. en

Amendement 91
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept de rol en het 
belang van het GLB in het aanmoedigen 
van generatievernieuwing in de 
landbouwsector; verzoekt de lidstaten om 
in hun strategische plannen maatregelen 
te bevorderen om het aantal jonge 
landbouwers te verhogen en om de 
koppeling met andere instrumenten op 
nationaal en EU-niveau te bevorderen;

Or. en

Amendement 92
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept dat zowel 
mensen in de sector als mensen die de 
sector net betreden, vanwege de 
ontwikkeling, digitalisering en 
specialisering van de landbouw een 
passend niveau van digitale, technische 
en economische opleiding nodig hebben 
en verzoekt om uitwisselingsregelingen, 
discussies, online-opleidingen en e-
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learning te bevorderen;

Or. en

Amendement 93
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept de centrale rol 
van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsinitiatieven in het behoud 
en het herstel van levende, bruisende 
plaatselijke plattelandseconomieën, en de 
noodzaak van voldoende financiering 
voor Leader; verzoekt de lidstaten volledig 
gebruik te maken van de capaciteit van 
Leader;

Or. en

Amendement 94
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. herinnert eraan dat de 
ultraperifere gebieden bijzonder 
kwetsbaar zijn voor ontvolking en een 
bijzondere reeks maatregelen vereisen om 
de negatieve demografische 
veranderingen waarmee zij vaak te 
kampen krijgen, te beperken; verzoekt de 
lidstaten om de beschikbare structuur- en 
investeringsfondsen proactief te 
gebruiken om de uitdagingen aan te 
pakken waarmee deze regio’s worden 
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geconfronteerd;

Or. en

Amendement 95
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de lidstaten om de 
aankoop en pacht van landbouwgrond 
door jonge landbouwers te 
vergemakkelijken; vraagt in dat verband 
om een bijzondere bescherming van 
landbouwgrond teneinde de lidstaten in 
staat te stellen om, samen met plaatselijke 
overheden en landbouwersorganisaties, 
de verkoop, het gebruik en de pacht van 
landbouwgrond te reguleren;

Or. en

Amendement 96
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. onderstreept de essentiële 
impact van de voortdurend evoluerende 
digitale technologieën op het dagelijks 
leven van de mensen en wijst daarom op 
de noodzaak van snel breedbandinternet 
en van vitale, moderne technologische 
apparatuur in scholen, ziekenhuizen en 
alle andere relevante voorzieningen van 
overheidsdiensten, en van de ontwikkeling 
van een doeltreffende e-governance, om 
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ervoor te zorgen dat mensen in landelijke 
en afgelegen gebieden voldoende kansen 
krijgen;

Or. en

Amendement 97
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. wijst op het belang van 
diensten die worden verleend door niet-
gouvernementele organisaties, in het 
bijzonder voor ouderen; verzoekt om de 
financiering voor de activiteiten van niet-
gouvernementele organisaties in de 
regio’s te versterken;

Or. en


