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Amendement 11
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 12
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13
Luke Ming Flanagan
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namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een lagere grenswaarde voor tetrahydrocannabinol in Europa beperkt de 
keuzemogelijkheden qua variëteiten voor Europese landbouwers. Door de beperking van 
0,2 % op het land heeft de hennepvoedselsector in Europa een aanzienlijk concurrentienadeel 
ten opzichte van producenten in Noord-Amerika en Azië (0,3 %-1 %). In de Europese Unie is 
de internationaal aanvaarde waarde van 0,3 % tot 1999 gebruikt.

Amendement 14
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

duidelijke definitie van een "landbouwer" 
om te kunnen vaststellen of deze in 
aanmerking komt voor steun. Uitgaande 
van dit kader moeten de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen bepalen welke 
landbouwers in aanmerking komen voor 
steun. De beleidskoers voor 
plattelandsontwikkeling heeft 
landbouwers aangemoedigd om hun 
activiteiten te diversifiëren buiten het 
landbouwbedrijf, en dit mag er niet toe 
leiden dat pluri-actieve landbouwers die 
actief landbouw bedrijven, maar ook niet-
agrarische activiteiten buiten hun 
landbouwbedrijf verrichten, van de steun 
worden uitgesloten, aangezien het vaak zo 
is dat hun uiteenlopende activiteiten het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden versterken.

Or. en

Motivering

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

Amendement 15
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 16
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 18
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het normenkader van de GLMC's 
beoogt bij te dragen aan de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de 
waterproblematiek, de bescherming en 
kwaliteit van de bodem en de bescherming 
en kwaliteit van de biodiversiteit. Het 
kader moet worden versterkt om met name 
rekening te houden met de tot en met 2020 
in het kader van de vergroening van de 
rechtstreekse betalingen vastgestelde 
praktijken, de matiging van de 
klimaatverandering en de noodzaak om de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven 
te verbeteren, met name wat het 
nutriëntenbeheer betreft. Het is een 
vaststaand feit dat elke GLMC aan 

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

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

Or. en

Amendement 19
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Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Met het oog op een eerlijker 
verdeling van de inkomenssteun moeten de 
bedragen van de rechtstreekse betalingen 
die een bepaald maximum overschrijden, 
worden verlaagd en moet de opbrengst 
daarvan worden gebruikt voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen voor de 
aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid.

Or. en

Motivering

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

Amendement 20
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) In de wetgeving van de Unie moet 
worden bepaald dat de lidstaten in hun 
strategisch GLB-plan voorschriften moeten 
vaststellen inzake een minimumareaal voor 
het ontvangen van ontkoppelde betalingen. 
Bij die voorschriften moet voor ogen 
worden gehouden dat buitensporige 
administratieve lasten als gevolg van het 
beheer van een groot aantal betalingen van 

(26) In de wetgeving van de Unie moet 
worden bepaald dat de lidstaten in hun 
strategisch GLB-plan voorschriften moeten 
vaststellen inzake een minimumareaal voor 
het ontvangen van ontkoppelde betalingen. 
Bij die voorschriften moet voor ogen 
worden gehouden dat buitensporige 
administratieve lasten als gevolg van het 
beheer van een groot aantal betalingen van 
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kleine bedragen moeten worden 
voorkomen en dat erop moet worden 
toegezien dat de steun een effectieve 
bijdrage levert aan de verwezenlijking van 
de GLB-doelstellingen waaraan de 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen 
bijdragen. Om alle echte landbouwers een 
minimumniveau van agrarische 
inkomenssteun te garanderen en te voldoen 
aan de doelstelling van het Verdrag dat de 
landbouwbevolking een redelijke 
levensstandaard moet worden verzekerd, 
moet een jaarlijkse areaalgebonden 
ontkoppelde betaling worden ingesteld in 
de vorm van het interventietype 
"basisinkomenssteun voor duurzaamheid". 
Om de steun gerichter te maken, mogen de 
betalingsbedragen worden gedifferentieerd 
naar groepen gebieden op basis van 
sociaaleconomische en/of agronomische 
omstandigheden. Om verstorende gevolgen 
voor het inkomen van de landbouwers te 
voorkomen, kunnen de lidstaten ervoor 
kiezen de basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid te implementeren op basis 
van de betalingsrechten. In dat geval moet 
de waarde van de betalingsrechten vóór 
verdere convergentie in verhouding staan 
tot hun waarde zoals vastgesteld in het 
kader van de basisbetalingsregeling op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de betalingen voor 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
klimaat en milieu. De lidstaten moeten ook 
verder convergeren om geleidelijk los te 
komen van de historische waarden.

kleine bedragen moeten worden 
voorkomen en dat erop moet worden 
toegezien dat de steun een effectieve 
bijdrage levert aan de verwezenlijking van 
de GLB-doelstellingen waaraan de 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen 
bijdragen. Om alle echte landbouwers een 
minimumniveau van agrarische 
inkomenssteun te garanderen en te voldoen 
aan de doelstelling van het Verdrag dat de 
landbouwbevolking een redelijke 
levensstandaard moet worden verzekerd, 
moet een jaarlijkse areaalgebonden 
ontkoppelde betaling worden ingesteld in 
de vorm van het interventietype 
"basisinkomenssteun voor duurzaamheid". 
Om de steun gerichter te maken, mogen de 
betalingsbedragen worden gedifferentieerd 
naar groepen gebieden op basis van
sociaaleconomische en/of agronomische 
omstandigheden. Om verstorende gevolgen 
voor het inkomen van de landbouwers te 
voorkomen, kunnen de lidstaten ervoor 
kiezen de basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid te implementeren op basis 
van de betalingsrechten. In dat geval moet 
de waarde van de betalingsrechten vóór 
verdere convergentie in verhouding staan 
tot hun waarde zoals vastgesteld in het 
kader van de basisbetalingsregeling op 
grond van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de betalingen voor 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
klimaat en milieu. De lidstaten moeten ook 
verder convergeren om geleidelijk te 
evolueren naar volledige convergentie 
tegen 2026.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een gelijke behandeling van landbouwers op grond van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, is het niet langer gerechtvaardigd om landbouwers te 
betalen voor landbouwactiviteiten op basis van de referentiejaren 2000-2002.
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Amendement 21
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het GLB moet ertoe leiden dat de 
lidstaten tot betere milieuresultaten komen 
door rekening te houden met de lokale 
behoeften en de feitelijke omstandigheden 
van de landbouwers. De lidstaten moeten 
bij de rechtstreekse betalingen in de 
strategische GLB-plannen ecoregelingen 
instellen die vrijwillig zijn voor de 
landbouwers en volledig moeten worden 
gecoördineerd met de andere betrokken 
interventies. Die regelingen moeten door 
de lidstaten worden omschreven als een 
betaling die wordt toegekend hetzij als 
stimulans en vergoeding voor het leveren 
van collectieve goederen door middel van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
milieu en klimaat, hetzij als een 
compensatie voor de invoering van die 
praktijken. In beide gevallen moeten zij 
gericht zijn op de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van het GLB 
en daarom moeten zij zo worden opgezet 
dat zij verder gaan dan de verplichte 
vereisten waarin het 
conditionaliteitssysteem reeds voorziet. De 
lidstaten kunnen besluiten ecoregelingen in 
te stellen voor landbouwpraktijken zoals 
een beter beheer van blijvend grasland en 
landschapselementen, en biologische 
landbouw. Tot deze regelingen kunnen 
ook "instapregelingen" behoren die een 
voorwaarde kunnen zijn voor het aangaan 
van meer ambitieuze verbintenissen in het 
kader van de plattelandsontwikkeling.

(31) Het GLB moet ertoe leiden dat de 
lidstaten tot betere milieuresultaten komen 
door rekening te houden met de lokale 
behoeften en de feitelijke omstandigheden 
van de landbouwers. De lidstaten moeten 
bij de rechtstreekse betalingen in de 
strategische GLB-plannen ecoregelingen 
instellen die bindend zijn voor de 
landbouwers en volledig moeten worden 
gecoördineerd met de andere betrokken 
interventies. Die regelingen moeten door 
de lidstaten worden omschreven als een 
betaling die wordt toegekend hetzij als 
stimulans en vergoeding voor het leveren 
van collectieve goederen door middel van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
milieu en klimaat, hetzij als een 
compensatie voor de invoering van die 
praktijken. In beide gevallen moeten zij 
gericht zijn op de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van het GLB 
en daarom moeten zij zo worden opgezet 
dat zij zijn afgestemd op de verplichte 
milieudoelstellingen waarin het 
conditionaliteitssysteem reeds voorziet. De 
lidstaten kunnen besluiten ecoregelingen in 
te stellen voor landbouwpraktijken zoals 
een beter beheer van blijvend grasland en 
landschapselementen, en biologische 
landbouw. Deze regelingen moeten 
worden beschouwd als "instapregelingen" 
die een voorwaarde zouden moeten zijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
verbintenissen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling.

Or. en
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Motivering

De "ecoregelingen" moeten ook meetbare resultaten hebben die kunnen worden getoetst aan 
vooraf vastgestelde normen.

Amendement 22
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Aangezien het noodzakelijk is de 
investeringskloof in de landbouwsector van 
de Unie te dichten en de toegang tot 
financiële instrumenten te verbeteren voor 
prioritaire groepen, met name jonge 
landbouwers en nieuwkomers met een 
hoger risicoprofiel, moet het gebruik van 
de InvestEU-garantie en de combinatie van 
subsidies en financiële instrumenten 
worden aangemoedigd. Aangezien het 
gebruik van de financiële instrumenten in 
de lidstaten sterk uiteenloopt als gevolg 
van verschillen in toegang tot de 
financiering, ontwikkeling van de 
banksector, aanwezigheid van 
risicokapitaal, vertrouwdheid van de 
overheidsdiensten en potentiële 
begunstigden, moeten de lidstaten in hun 
strategisch GLB-plan passende 
streefcijfers, begunstigden en preferentiële 
voorwaarden, alsook andere mogelijke 
subsidiabiliteitsregels vaststellen.

(42) Aangezien het noodzakelijk is de 
investeringskloof in de landbouwsector van 
de Unie te dichten en de toegang tot 
financiële instrumenten te verbeteren voor 
prioritaire groepen, met name jonge 
landbouwers en nieuwkomers met een 
hoger risicoprofiel, moet het gebruik van 
de InvestEU-garantie en de combinatie van 
subsidies en financiële instrumenten 
mogelijk worden gemaakt, terwijl de 
normen voor voorzichtige 
kredietverlening in acht worden genomen 
en niet-duurzame leningpraktijken 
worden ontmoedigd. Aangezien het 
gebruik van de financiële instrumenten in 
de lidstaten sterk uiteenloopt als gevolg 
van verschillen in toegang tot de 
financiering, ontwikkeling van de 
banksector, aanwezigheid van 
risicokapitaal, vertrouwdheid van de 
overheidsdiensten en potentiële 
begunstigden, moeten de lidstaten in hun 
strategisch GLB-plan passende 
streefcijfers, begunstigden en preferentiële 
voorwaarden, alsook andere mogelijke 
subsidiabiliteitsregels vaststellen.

Or. en

Amendement 23
Luke Ming Flanagan
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namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) coördinatie en governance, alsmede 
monitoring, rapportage en evaluatie.

(d) coördinatie en governance, alsmede 
monitoring, rapportage en evaluatie, en een 
beroepsprocedure.

Or. en

Amendement 24
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "landbouwactiviteit" wordt zodanig 
gedefinieerd dat daaronder zowel de 
productie wordt verstaan van 
landbouwproducten die zijn vermeld in 
bijlage I bij het VWEU, met inbegrip van 
katoen en hakhout met korte omlooptijd, 
als de instandhouding van het 
landbouwareaal in een staat die begrazing 
of teelt mogelijk maakt zonder dat 
daarvoor voorbereidende activiteiten nodig 
zijn die verder gaan dan activiteiten op 
basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines;

(a) "landbouwactiviteit" wordt zodanig 
gedefinieerd dat daaronder zowel de 
productie wordt verstaan van 
landbouwgoederen die zijn vermeld in 
bijlage I bij het VWEU in aanvulling op 
de productie van collectieve goederen en 
ecosysteemdiensten vanuit het 
landbouwareaal, met inbegrip van katoen 
en hakhout met korte omlooptijd, als de 
instandhouding van het landbouwareaal in 
een staat die begrazing of teelt mogelijk 
maakt zonder dat daarvoor voorbereidende 
activiteiten nodig zijn die verder gaan dan 
activiteiten op basis van de gebruikelijke 
landbouwmethoden en -machines;

Or. en

Motivering

Landbouwproductie houdt veel meer in dan alleen de productie van grondstoffen.

Amendement 25
Luke Ming Flanagan
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namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "landbouwareaal" wordt zodanig 
gedefinieerd dat dit begrip bouwland, 
blijvende teelten en blijvend grasland 
omvat. De begrippen "bouwland", 
"blijvende teelten" en "blijvend grasland" 
worden door de lidstaten nader 
gespecificeerd binnen het volgende kader:

(b) "landbouwareaal" wordt zodanig 
gedefinieerd dat dit begrip bouwland, 
blijvende teelten, blijvend grasland en 
boslandbouwsystemen omvat. De 
begrippen "bouwland", "blijvende teelten",
"blijvend grasland" en 
"boslandbouwsystemen" worden door de 
lidstaten nader gespecificeerd binnen het 
volgende kader:

Or. en

Motivering

De boslandbouw moet in het landbouwbeleid worden geïntegreerd op voet van gelijkheid met 
andere vormen van landgebruik.

Amendement 26
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) "blijvende teelten" zijn niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland en 
blijvend weiland, die de grond gedurende 
ten minste vijf jaar in beslag nemen en die 
geregeld een oogst opleveren, met inbegrip 
van producten van kwekerijen en hakhout 
met korte omlooptijd;

ii) "blijvende teelten" zijn niet in de 
vruchtwisseling opgenomen teelten van 
gewassen, andere dan blijvend grasland en 
blijvend weiland, die de grond gedurende 
ten minste vijf jaar in beslag nemen en die 
geregeld een oogst opleveren, met inbegrip 
van boslandbouwsystemen, producten van 
kwekerijen en hakhout met korte 
omlooptijd;

Or. en

Amendement 27
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Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) "blijvend grasland en blijvend 
weiland" (samen "blijvend grasland") is 
grond met een natuurlijke of ingezaaide 
vegetatie van grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen die ten 
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling 
van het bedrijf is opgenomen. Dit begrip 
kan ook andere soorten omvatten zoals 
struiken en/of bomen die kunnen worden 
begraasd of die diervoeder produceren;

iii) "blijvend grasland en blijvend 
weiland" (samen "blijvend grasland") is 
grond met een natuurlijke of ingezaaide 
vegetatie van grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen die ten 
minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling 
van het bedrijf is opgenomen. De 
kaderdefinitie voor "blijvend grasland' 
moet zo worden vastgesteld dat de 
lidstaten nadere criteria kunnen 
omschrijven en andere begraasbare, als 
voederareaal voor bestuivers dienende of 
diervoederproducerende soorten kunnen 
opnemen dan grassen of andere 
kruidachtige voedergewassen, ongeacht of 
die soorten voor de feitelijke productie 
worden gebruikt of niet;

Or. en

Motivering

De definitie van "blijvend weiland" moet breed genoeg zijn om in te kunnen spelen op 
uiteenlopende situaties en uiteenlopend gebruik van voederarealen in de lidstaten.

Amendement 28
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) boslandbouwsystemen: systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met landbouw 
worden gekweekt op dezelfde grond;
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Or. en

Motivering

De boslandbouw moet in het landbouwbeleid worden geïntegreerd op voet van gelijkheid met 
andere vormen van landgebruik.

Amendement 29
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt ii – tweede streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de productie van hennep gebruikte 
arealen vormen slechts subsidiabele 
hectaren indien het gehalte aan 
tetrahydrocannabinol van de gebruikte 
rassen maximaal 0,2 % bedraagt;

Voor de productie van hennep gebruikte 
arealen vormen slechts subsidiabele 
hectaren indien het gehalte aan 
tetrahydrocannabinol van de gebruikte 
rassen maximaal 0,5 % bedraagt;

Or. en

Motivering

Een lagere grenswaarde voor tetrahydrocannabinol in Europa leidt ertoe dat Europese 
landbouwers een beperktere keuze aan rassen hebben. Door de beperking van 0,2 % op het 
land heeft de hennepvoedselsector in Europa een aanzienlijk concurrentienadeel ten opzichte 
van producenten in Noord-Amerika en Azië (0,3 %-1 %). In de Europese Unie is de 
internationaal aanvaarde waarde van 0,3 % tot 1999 gebruikt.

Amendement 30
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "echte landbouwers" wordt zodanig 
gedefinieerd dat geen steun wordt verleend 
aan personen van wie de 
landbouwactiviteit slechts een 
onaanzienlijk deel van hun totale 

(d) "landbouwers" wordt zodanig 
gedefinieerd dat geen steun wordt verleend 
aan personen van wie de 
landbouwactiviteit slechts een 
onaanzienlijk deel van hun totale 
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economische activiteiten vormt of van wie 
de hoofdactiviteit geen landbouwactiviteit 
is, maar dat pluri-actieve landbouwers niet 
van de steun worden uitgesloten. De 
definitie maakt het mogelijk om op basis 
van voorwaarden, zoals een 
inkomenstoets, de arbeidsinput op het 
landbouwbedrijf, het ondernemingsdoel 
en/of de opname in registers, te bepalen 
welke landbouwers niet als echte
landbouwers worden beschouwd;

economische activiteiten vormt, maar dat 
pluri-actieve landbouwers niet van de steun 
worden uitgesloten. De definitie maakt het 
mogelijk om op basis van de voorwaarden 
in de op EU-niveau vastgestelde 
kaderdefinitie te bepalen welke 
landbouwers niet als landbouwers worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 31
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de vereiste passende opleiding 
en/of vaardigheden.

iii) de reeds doorlopen en opgedane
passende opleiding en/of vaardigheden en 
kennis, vastgesteld in de vorm van een 
beoordeling van vaardigheden;

Or. en

Motivering

Jonge landbouwers beschikken mogelijk over een hoge mate van vaardigheden en kennis die 
erkend moet worden.

Amendement 32
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het nastreven van de specifieke 
doelstellingen zorgen de lidstaten ervoor 

2. Bij het nastreven van de specifieke 
doelstellingen zorgen de lidstaten ervoor 
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dat de GLB-steun eenvoudiger wordt en 
prestaties levert.

dat er sprake is van gelijkheid voor 
eindbegunstigden, vereenvoudiging en 
een beperking van de administratieve 
lasten ten aanzien van de verlening van de 
GLB-steun.

Or. en

Motivering

In het nieuwe GLB moet sprake zijn van gelijkheid en vereenvoudiging voor 
eindbegunstigden.

Amendement 33
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gelet op het nieuwe 
uitvoeringsmodel, richten de lidstaten een 
functioneel onafhankelijk orgaan voor 
bemiddeling en beroep op dat beschikt 
over de vereiste deskundigheid en waarin 
belanghebbenden naar behoren worden 
vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

Een beroepsprocedure is essentieel om de gelijke behandeling van begunstigden te 
waarborgen.

Amendement 34
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels inzake 
een goede landbouw- en milieuconditie, 
waarbij onder meer de elementen van het 
systeem van het aandeel blijvend grasland, 
het referentiejaar en het 
omschakelingspercentage in het kader van 
GLMC 1 als bedoeld in bijlage III, en de 
format en de aanvullende minimale 
elementen en functionaliteiten van het 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument 
voor nutriënten worden vastgesteld.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels inzake 
een goede landbouw- en milieuconditie, 
waarbij onder meer de elementen van het 
systeem van het aandeel blijvend grasland, 
het referentiejaar en het 
omschakelingspercentage in het kader van 
GLMC 1 als bedoeld in bijlage III worden 
vastgesteld, en om regels vast te stellen om 
vrijstelling te verlenen van de naleving 
van de voorwaarden in gevallen van 
uitzonderlijke omstandigheden buiten de 
invloed van begunstigden en in gevallen 
van overmacht, en de format en de 
aanvullende minimale elementen en 
functionaliteiten van het 
landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument 
voor nutriënten vast te stellen in lidstaten 
waarin dit instrument wordt ingevoerd.

Or. en

Amendement 35
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het gebruik van beste 
boslandbouwpraktijken op landbouw- en 
bosgronden.

Or. en

Motivering

Boslandbouwpraktijken leveren tal van voordelen op voor het milieu en verbeteren van de 
veerkracht van landbouwbedrijven.

Amendement 36
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Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlagen het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen dat op grond 
van dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend en hoger is dan 60 000 EUR,
als volgt:

1. De lidstaten kunnen het bedrag aan 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid
dat op grond van dit hoofdstuk voor een 
bepaald kalenderjaar aan een landbouwer 
wordt toegekend, verlagen zoals nader 
wordt gespecificeerd in hun strategische 
GLB-plannen.

Or. en

Motivering

Degressiviteit of plafonnering van rechtstreekse betalingen leidt tot perverse prikkels die de 
structurele ontwikkeling van landbouwbedrijven niet ten goede komen. De degressiviteit van 
rechtstreekse betalingen boven de 60 000 EUR zou niet alleen gevolgen hebben voor 
buitengewoon grote eenheden, maar ook voor middelgrote eenheden die hebben getracht te 
investeren en groeien. Als de in artikel 15 voorgestelde plafonds worden ingevoerd, zouden ze 
ook een prikkel creëren om landbouwbedrijven op te delen op een manier die niet als gepast 
kan worden beschouwd. Het berekenen van de salarissen en verwante bijdragen zou tot 
administratieve lasten leiden voor zowel de landbouwer als de lidstaat. Vereenvoudiging is 
vereist.

Amendement 37
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlagen het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen dat op grond 
van dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend en hoger is dan 60 000 EUR, 
als volgt:

1. De lidstaten beperken het bedrag 
aan rechtstreekse betalingen dat op grond 
van dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 
toegekend tot 60 000 EUR.

Or. en
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Motivering

Dit is nodig om een fonds voor de voorgestelde herverdelende betaling te creëren, aangezien 
er in het huidige voorstel geen opbrengst zal zijn om de herverdelende betaling te financieren.

Amendement 38
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) met ten minste 25 % voor de 
tranche tussen 60 000 EUR en 
75 000 EUR;

Schrappen

Or. en

Motivering

Degressiviteit of plafonnering van rechtstreekse betalingen leidt tot perverse prikkels die de 
structurele ontwikkeling van landbouwbedrijven niet ten goede komen. De degressiviteit van 
rechtstreekse betalingen boven de 60 000 EUR zou niet alleen gevolgen hebben voor 
buitengewoon grote eenheden, maar ook voor middelgrote eenheden die hebben getracht te 
investeren en groeien. Als de in artikel 15 voorgestelde plafonds worden ingevoerd, zouden ze 
ook een prikkel creëren om landbouwbedrijven op te delen op een manier die niet als gepast 
kan worden beschouwd. Het berekenen van de salarissen en verwante bijdragen zou tot 
administratieve lasten leiden voor zowel de landbouwer als de lidstaat. Vereenvoudiging is 
vereist.

Amendement 39
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) met ten minste 25 % voor de 
tranche tussen 60 000 EUR en 
75 000 EUR;

Schrappen

Or. en
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Amendement 40
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met ten minste 50 % voor de 
tranche tussen 75 000 EUR en 
90 000 EUR;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met ten minste 50 % voor de 
tranche tussen 75 000 EUR en 
90 000 EUR;

Schrappen

Or. en

Motivering

Degressiviteit of plafonnering van rechtstreekse betalingen leidt tot perverse prikkels die de 
structurele ontwikkeling van landbouwbedrijven niet ten goede komen. De degressiviteit van 
rechtstreekse betalingen boven de 60 000 EUR zou niet alleen gevolgen hebben voor 
buitengewoon grote eenheden, maar ook voor middelgrote eenheden die hebben getracht te 
investeren en groeien. Als de in artikel 15 voorgestelde plafonds worden ingevoerd, zouden ze 
ook een prikkel creëren om landbouwbedrijven op te delen op een manier die niet als gepast 
kan worden beschouwd. Het berekenen van de salarissen en verwante bijdragen zou tot 
administratieve lasten leiden voor zowel de landbouwer als de lidstaat. Vereenvoudiging is 
vereist.

Amendement 42
Petri Sarvamaa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) met ten minste 75 % voor de 
tranche tussen 90 000 EUR en 
100 000 EUR;

Schrappen

Or. en

Motivering

Degressiviteit of plafonnering van rechtstreekse betalingen leidt tot perverse prikkels die de 
structurele ontwikkeling van landbouwbedrijven niet ten goede komen. De degressiviteit van 
rechtstreekse betalingen boven de 60 000 EUR zou niet alleen gevolgen hebben voor 
buitengewoon grote eenheden, maar ook voor middelgrote eenheden die hebben getracht te 
investeren en groeien. Als de in artikel 15 voorgestelde plafonds worden ingevoerd, zouden ze 
ook een prikkel creëren om landbouwbedrijven op te delen op een manier die niet als gepast 
kan worden beschouwd. Het berekenen van de salarissen en verwante bijdragen zou tot 
administratieve lasten leiden voor zowel de landbouwer als de lidstaat. Vereenvoudiging is 
vereist.

Amendement 43
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) met ten minste 75 % voor de 
tranche tussen 90 000 EUR en 
100 000 EUR;

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) met 100 % voor het bedrag boven 
100 000 EUR.

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) met 100 % voor het bedrag boven 
100 000 EUR.

Schrappen

Or. en

Motivering

Degressiviteit of plafonnering van rechtstreekse betalingen leidt tot perverse prikkels die de 
structurele ontwikkeling van landbouwbedrijven niet ten goede komen. De degressiviteit van 
rechtstreekse betalingen boven de 60 000 EUR zou niet alleen gevolgen hebben voor 
buitengewoon grote eenheden, maar ook voor middelgrote eenheden die hebben getracht te 
investeren en groeien. Als de in artikel 15 voorgestelde plafonds worden ingevoerd, zouden ze 
ook een prikkel creëren om landbouwbedrijven op te delen op een manier die niet als gepast 
kan worden beschouwd. Het berekenen van de salarissen en verwante bijdragen zou tot 
administratieve lasten leiden voor zowel de landbouwer als de lidstaat. Vereenvoudiging is 
vereist.

Amendement 46
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat de lidstaten lid 1 toepassen, 
brengen zij op het bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat op grond van 
dit hoofdstuk voor een bepaald 
kalenderjaar aan een landbouwer wordt 

Schrappen
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toegekend, de volgende bedragen in 
mindering:

(a) de aan een landbouwactiviteit 
gekoppelde lonen die door de landbouwer 
zijn aangegeven, met inbegrip van 
belastingen en sociale bijdragen op de 
arbeid, en

(b) de equivalente kosten van regelmatige 
en onbetaalde arbeid die gekoppeld zijn 
aan een landbouwactiviteit die wordt 
uitgeoefend door op het betrokken 
landbouwbedrijf werkende personen die 
geen loon ontvangen of minder loon 
ontvangen dan het bedrag dat gewoonlijk 
voor de geleverde diensten wordt betaald, 
maar worden beloond uit de economische 
opbrengsten van het landbouwbedrijf.

Or. en

Motivering

Het compenseren van lonen vóór plafonnering is niet gerechtvaardigd, aangezien de huidige 
betalingen zijn gekoppeld aan activiteit in het verleden die geen verband houdt met de huidige 
landbouwactiviteit.

Amendement 47
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat de lidstaten lid 1 toepassen, 
brengen zij op het bedrag aan rechtstreekse 
betalingen dat op grond van dit hoofdstuk 
voor een bepaald kalenderjaar aan een 
landbouwer wordt toegekend, de volgende 
bedragen in mindering:

Voordat de lidstaten lid 1 toepassen, 
kunnen zij op het bedrag aan rechtstreekse 
betalingen dat op grond van dit hoofdstuk 
voor een bepaald kalenderjaar aan een 
landbouwer wordt toegekend, de volgende 
bedragen in mindering brengen:

Or. en
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Motivering

De voorgestelde methode zou moeten worden vereenvoudigd en zou vrijwillig moeten zijn 
voor de lidstaten. Het voorgestelde model zou uiterst moeilijk in te voeren zijn. Sommige 
landbouwbedrijven zetten betaalde arbeidskrachten in, terwijl andere het werk uitbesteden. In 
het voorgestelde model wordt geen rekening gehouden met de kosten van uitbesteding. Een 
beter model zou kunnen zijn dat de overheidsdienst de kosten direct zou berekenen op grond 
van de productiesector, het aantal dieren en de bedrijfsoppervlakte alsook het gemiddelde 
gebruik van arbeidskrachten in elke sector, in plaats van de landbouwer te vragen de kosten 
op te geven.

Amendement 48
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aan een landbouwactiviteit 
gekoppelde lonen die door de landbouwer 
zijn aangegeven, met inbegrip van 
belastingen en sociale bijdragen op de 
arbeid, en

(a) de aan een landbouwactiviteit 
gekoppelde lonen, met inbegrip van 
belastingen en sociale bijdragen op de 
arbeid, en

Or. en

Amendement 49
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de kosten van uitbesteding met 
betrekking tot een landbouwactiviteit die 
door de landbouwer zijn aangegeven.

Or. en

Motivering

De voorgestelde methode zou moeten worden vereenvoudigd en zou vrijwillig moeten zijn 
voor de lidstaten. Het voorgestelde model zou uiterst moeilijk in te voeren zijn. Sommige 
landbouwbedrijven zetten betaalde arbeidskrachten in, terwijl andere het werk uitbesteden. In 
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het voorgestelde model wordt geen rekening gehouden met de kosten van uitbesteding. Een 
beter model zou kunnen zijn dat de overheidsdienst de kosten direct zou berekenen op grond 
van de productiesector, het aantal dieren en de bedrijfsoppervlakte alsook het gemiddelde 
gebruik van arbeidskrachten in elke sector, in plaats van de landbouwer te vragen de kosten 
op te geven.

Amendement 50
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de onder a) en b) 
bedoelde bedragen passen de lidstaten de 
gemiddelde standaardlonen toe die op 
nationaal of regionaal niveau gekoppeld 
zijn aan de betrokken landbouwactiviteit, 
vermenigvuldigd met het aantal 
arbeidsjaareenheden dat de betrokken 
landbouwer heeft aangegeven.

Schrappen

Or. en

Amendement 51
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geraamde opbrengst van de verlaging 
van de betalingen wordt in de eerste plaats
gebruikt om bij te dragen in de financiering 
van de aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid en 
vervolgens in de financiering van andere 
interventies die tot de ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen behoren.

De geraamde opbrengst van de verlaging 
van de betalingen wordt gebruikt om bij te 
dragen in de financiering van de 
aanvullende herverdelende inkomenssteun 
voor duurzaamheid.

Or. en
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Motivering

De opbrengst van de plafonnering uit pijler I zou in pijler I moeten blijven met het oog op 
gebruik als herverdelende betaling.

Amendement 52
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de opbrengst ook 
geheel of gedeeltelijk, door middel van 
een overheveling, gebruiken voor de 
financiering van interventietypes in het 
kader van het Elfpo als omschreven in 
hoofdstuk IV. Een dergelijke overheveling 
naar het Elfpo wordt opgenomen in de 
financiële tabellen van het strategisch 
GLB-plan en kan overeenkomstig 
artikel 90 in 2023 worden herzien. De op 
grond van artikel 90 vastgestelde maxima 
voor overhevelingen van middelen uit het 
ELGF naar het Elfpo zijn hierop niet van 
toepassing.

Schrappen

Or. en

Motivering

De opbrengst van de plafonnering uit pijler I zou in pijler I moeten blijven met het oog op 
gebruik als herverdelende betaling.

Amendement 53
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op de toepassing van 5. Met het oog op de toepassing van 
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lid 4 zorgen de lidstaten ervoor dat uiterlijk 
voor het claimjaar 2026 alle 
betalingsrechten een waarde hebben van 
ten minste 75 % van het voor het claimjaar 
2026 geplande gemiddelde eenheidsbedrag 
voor de basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

lid 4 zorgen de lidstaten ervoor dat uiterlijk
voor het claimjaar 2026 alle 
betalingsrechten een waarde hebben van 
ten minste 100 % van het voor het 
claimjaar 2026 geplande gemiddelde 
eenheidsbedrag voor de 
basisinkomenssteun dat in het 
overeenkomstig artikel 106, lid 1, 
overgelegde strategisch GLB-plan is 
vastgesteld voor de lidstaat of de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, 
omschreven gebieden.

Or. en

Motivering

Om landbouwers gelijk te behandelen en over een steunregeling te beschikken die 
geloofwaardig is voor het publiek, moeten betalingen worden geconvergeerd tot een gelijke 
waarde tegen 2026.

Amendement 54
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in lid 6 bedoelde verlagingen 
worden gebaseerd op objectieve en niet-
discriminerende criteria. Onverminderd 
het overeenkomstig lid 5 vastgestelde 
minimum kunnen die criteria de 
vaststelling inhouden van een maximale 
daling die niet kleiner mag zijn dan 30 %.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid zou de convergentie van betalingen kunnen beperken.

Amendement 55
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen aanvullende 
inkomenssteun voor jonge landbouwers 
verstrekken onder de voorwaarden die in 
dit artikel zijn vastgesteld en door de 
lidstaten nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen.

1. De lidstaten kunnen aanvullende 
inkomenssteun voor jonge landbouwers en 
nieuwkomers verstrekken onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door de lidstaten nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

Or. en

Amendement 56
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
vrijwillige regelingen voor klimaat en 
milieu ("ecoregelingen") onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten verstrekken onder de 
directe betalingen steun voor de verplichte
regelingen voor acties in het kader van het
klimaat en de duurzaamheid van het
milieu ("ecoregelingen") onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen. Dit zijn instapregelingen die een 
voorwaarde vormen voor het aangaan van 
meer ambitieuze verbintenissen op het 
gebied van plattelandsontwikkeling die 
vrijwillig zijn.

Or. en

Motivering

Er is nood aan zinvolle, doelgerichte, uit de eerste pijler gefinancierde ecoregelingen 
waaraan alle landbouwers deelnemen om de gewenste resultaten te bereiken.
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Amendement 57
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten steunen in het kader 
van dit interventietype echte landbouwers 
die verbintenissen aangaan om op 
subsidiabele hectaren landbouwpraktijken 
toe te passen die gunstig zijn voor het 
klimaat en het milieu.

2. De lidstaten steunen in het kader 
van dit interventietype landbouwers die 
verbintenissen aangaan om op subsidiabele 
hectaren landbouwpraktijken toe te passen 
die gunstig zijn voor het klimaat en het 
milieu; overeenkomstig Richtlijnen 92/43/ 
EEG en 2009/147/EG aangewezen 
gebieden komen automatisch in 
aanmerking voor de regeling.

Or. en

Motivering

Landbouwers die aangewezen gronden bewerken, moeten voor hun verbintenissen en 
inspanningen worden beloond.

Amendement 58
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de lijst op van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
het klimaat en het milieu.

3. De lidstaten stellen een lijst op van 
landbouwpraktijken die het potentieel om 
de klimaatverandering te matigen en er 
zich aan aan te passen vergroten en de 
ecologische duurzaamheid bevorderen. 
De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
praktijken in overeenstemming zijn met de 
WTO-overeenkomsten inzake landbouw, 
bijlage 2, paragrafen 5 en 6.

Or. en
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Motivering

De landbouwpraktijken moeten worden aangepast zodat zij maximaal kunnen bijdragen aan 
de matiging van de klimaatverandering.

Amendement 59
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Die praktijken zijn van dien aard 
dat zij voldoen aan een of meer van de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgesteld in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f).

4. Die praktijken zijn van dien aard 
dat zij voldoen aan een of meer van de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 
6, lid 1, onder d), e) en f). Om kwalitatieve 
en kwantitatieve resultaten te garanderen 
waarmee deze doelstellingen kunnen 
worden bereikt, worden deze praktijken 
aan specifieke acties gekoppeld die de 
verwezenlijking beogen van de in 
GLMC 1 tot en met GLMC 10 van bijlage 
III voorgeschreven normen.

Or. en

Motivering

Om tot meetbare en kwantificeerbare resultaten te komen, moeten de acties worden afgetoetst 
tegen vooraf vastgestelde GLMC-doelstellingen en -normen die duidelijk zijn voor de 
landbouwers en ervoor zorgen dat zinvolle acties tot matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in de traditionele landbouw worden geïntegreerd.

Amendement 60
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) consistent zijn met en afgestemd 
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zijn op de in lid 4 van dit artikel 
voorgeschreven verbintenissen en verder 
gaan dan de andere toepasselijke 
wettelijke beheerseisen en -normen van 
goede landbouw- en milieuconditie die 
zijn vastgesteld in hoofdstuk I, afdeling 2, 
van deze titel;

Or. en

Motivering

Om tot meetbare en kwantificeerbare resultaten te komen, moeten de acties worden afgetoetst 
tegen vooraf vastgestelde doelstellingen en normen die duidelijk zijn voor de landbouwers.

Amendement 61
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verder gaan dan de 
minimumvoorschriften voor het gebruik 
van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn en andere dwingende 
voorschriften die zijn vastgesteld in de 
nationale wetgeving en de wetgeving van 
de Unie;

(b) verder gaan dan de 
minimumvoorschriften voor het gebruik 
van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn;

Or. en

Motivering

Dit is een onnodige dubbele vermelding, aangezien de normen al in bijlage III worden 
vermeld.

Amendement 62
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De steun voor ecoregelingen neemt 
de vorm aan van een jaarlijkse betaling
per subsidiabele hectare en wordt verleend:

6. De steun voor de "ecoregelingen"
neemt de vorm aan van 25 % van de 
rechtstreekse betalingen betaald als 
jaarlijks vast tarief per subsidiabele 
hectare en wordt verleend:

Or. en

Motivering

Om de benutting van de ecoregelingen te waarborgen, moet een redelijk gedeelte van de 
rechtstreekse betalingen voor de maatregel worden voorbehouden. Zij moeten in gelijke mate 
worden gesteund aangezien de kosten om aan de vereisten te voldoen, tekens even hoog zijn.

Amendement 63
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij als aanvullende betaling bij 
de basisinkomenssteun als vastgesteld in 
deze afdeling, onderafdeling 2,

(a) als aanvullende betaling bij de 
basisinkomenssteun als vastgesteld in deze 
afdeling, onderafdeling 2.

Or. en

Amendement 64
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij als betaling om de 
begunstigden geheel of gedeeltelijk te 
vergoeden voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen als vastgesteld 

Schrappen
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op grond van artikel 65.

Or. en

Motivering

De ecoregelingen moeten binnen de eerste pijler blijven die uit de rechtstreekse betalingen 
wordt gefinancierd.

Amendement 65
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onderzoek en experimentele 
productie, met name gericht op 
waterbesparing, energiebesparing, 
milieuvriendelijke verpakking, 
afvalvermindering, weerstand tegen 
plagen, vermindering van de risico's en de 
effecten van het gebruik van pesticiden, 
voorkoming van schade veroorzaakt door 
ongunstige weersomstandigheden en 
stimulering van het gebruik van variëteiten 
groenten en fruit die aan de veranderende 
klimaatomstandigheden zijn aangepast;

(b) onderzoek en experimentele 
productie, met name gericht op het 
opvangen van water, energieopwekking 
en energiebesparing, milieuvriendelijke 
verpakking, afvalvermindering, weerstand 
tegen plagen, vermindering van de risico's 
en de effecten van het gebruik van 
pesticiden, bevordering van geïntegreerde 
plaagbestrijding, voorkoming van schade 
veroorzaakt door ongunstige 
weersomstandigheden en stimulering van 
het gebruik van variëteiten groenten en 
fruit die aan de veranderende 
klimaatomstandigheden zijn aangepast;

Or. en

Motivering

Bij het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet de nadruk liggen 
op geïntegreerde plaagbestrijding.

Amendement 66
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) geïntegreerde productie; (d) boslandbouw- en geïntegreerde 
productiesystemen;

Or. en

Motivering

De boslandbouw biedt een groot aantal voordelen binnen een systeem op basis van 
geïntegreerde productie.

Amendement 67
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) acties om de weerstand tegen 
plagen te verhogen;

(h) acties om de weerstand tegen 
plagen te verhogen door bevordering van 
geïntegreerde plaagbestrijding;

Or. en

Motivering

Bij het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet de nadruk liggen 
op geïntegreerde plaagbestrijding.

Amendement 68
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) acties om de duurzaamheid en de 
efficiëntie van het vervoer en de opslag van 
producten van de sector groenten en fruit te 
verbeteren;

(k) acties om door de bevordering van 
korte toeleveringsketens de duurzaamheid 
en de efficiëntie van het vervoer, en de 
opslag van producten van de sector 



PE632.816v01-00 38/56 AM\1173369NL.docx

NL

groenten en fruit te verbeteren;

Or. en

Amendement 69
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) acties ter verbetering van 
foerageergebieden voor bestuivers.

Or. en

Motivering

Bestuivers zijn van vitaal belang voor de landbouw en worden momenteel bedreigd.

Amendement 70
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een definitie van het begrip 
"bijenkast" en methoden voor de 
berekening van het aantal bijenkasten;

(b) een definitie van het begrip 
"bijenkast" en methoden voor de 
berekening van het aantal bijenkasten dat 
wordt geacht gelijk te staan aan een 
grootvee-eenheid;

Or. en

Motivering

Er moeten acties worden ingevoerd voor de ondersteuning en kwantificering van de bijenteelt.

Amendement 71
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Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ontwikkeling, uitvoering en 
bevordering van milieuvriendelijke 
productiemethoden en van normen inzake 
dierenwelzijn, milieuvriendelijke en 
plaagbestendige teeltmethoden, 
productietechnieken en 
productiemethoden, vanuit milieuoogpunt 
verantwoord gebruik en beheer van 
bijproducten en afvalstoffen, duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met 
name bescherming van water, bodem en 
overige natuurlijke hulpbronnen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder e) en f);

(d) ontwikkeling, uitvoering en 
bevordering van milieuvriendelijke 
productiemethoden en van normen inzake 
dierenwelzijn, milieuvriendelijke en 
plaagbestendige teeltmethoden, met 
inbegrip van de toevoeging van klavers en 
andere stikstoffixerende gewassen, 
productietechnieken en 
productiemethoden, vanuit milieuoogpunt 
verantwoord gebruik en beheer van 
bijproducten en afvalstoffen, met 
eerbiediging van het "beginsel van 
nabijheid", duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, met name 
bescherming van water, bodem en overige 
natuurlijke hulpbronnen; deze 
doelstellingen houden verband met de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder e) en f);

Or. en

Motivering

Gewassen die stikstof fixeren hebben allerlei voordelen. Onder andere verminderen ze het 
gebruik van kunstmatige stikstof en verbeteren ze de bodemstructuur.

Amendement 72
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) crisispreventie en risicobeheer, 
gericht op het voorkomen van en het 
omgaan met crises op de markten van een 
of meer sectoren als bedoeld in artikel 39, 

(h) proactieve matiging van risico's en 
preventieve strategieën gekoppeld met 
risicobeheer, gericht op het voorkomen van 
en het omgaan met crises op de markten 
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onder f); deze doelstellingen houden 
verband met de specifieke doelstellingen 
die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 1, 
onder a), b) en c);

van een of meer sectoren als bedoeld in 
artikel 39, onder f); deze doelstellingen 
houden verband met de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder a), b) en c);

Or. en

Motivering

De matiging en preventie van risico kunnen de landbouwer minder geld kosten en moeten 
dezelfde behandeling krijgen als risicobeheer.

Amendement 73
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) bodembehoud, met inbegrip van 
verbetering van het koolstofgehalte in de 
bodem;

i) bodembehoud en herstel van de 
vruchtbaarheid en structuur van de 
bodem, met inbegrip van verbetering van 
het vermogen voor koolstofvastlegging in
de bodem;

Or. en

Motivering

Een geschikte bodemstructuur leidt tot een betere vruchtbaarheid van de bodem, waardoor er 
minder kunstmest nodig is.

Amendement 74
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) milieu-, klimaat- en andere (a) stimuleren van duurzaamheid van 
het milieu, maatregelen voor de matiging 
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beheersverbintenissen; van en aanpassing aan 
klimaatverandering, waaronder passende 
bescherming van wetlands en organisch 
bodemmateriaal, samen met andere 
beheersverbintenissen die het milieu ten 
goede komen;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om milieubescherming te stimuleren en ervoor te zorgen dat de maatregelen 
om dit te bereiken voldoende worden gesteund.

Amendement 75
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gebiedsspecifieke nadelen als 
gevolg van bepaalde verplichte vereisten;

(c) gebiedsspecifieke nadelen als 
gevolg van bepaalde verplichte vereisten, 
waaronder de tenuitvoerlegging van de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG;

Or. en

Motivering

Het is van belang om de belastende verbintenissen om te voldoen aan de vogel- en de 
habitatrichtlijn te erkennen.

Amendement 76
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) risicobeheersinstrumenten; (f) risicobeperkings-, risicopreventie-
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en risicobeheersinstrumenten;

Or. en

Motivering

De matiging en preventie van risico kunnen de landbouwer minder geld kosten en moeten 
dezelfde behandeling krijgen als risicobeheer.

Amendement 77
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen ter stimulering van 
milieuduurzaamheidspraktijken, 
maatregelen voor de matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering en 
andere beheersverbintenissen die het 
milieu ten goede komen onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om praktijken die de landbouwer geld kosten bij de uitvoering te 
stimuleren.

Amendement 78
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit interventietype beschikbaar 
stellen op hun gehele grondgebied in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale, regionale of plaatselijke 
behoeften.

3. De lidstaten stellen steun in het 
kader van dit interventietype beschikbaar 
op hun gehele grondgebied in 
overeenstemming met hun specifieke 
nationale, regionale of plaatselijke 
behoeften.

Or. en

Amendement 79
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) verschillend zijn van de 
verbintenissen waarvoor betalingen worden 
toegekend op grond van artikel 28.

(d) verder gaan dan, maar een 
aanvulling vormen en voortbouwen op de 
verbintenissen waarvoor betalingen worden 
toegekend op grond van artikel 28.

Or. en

Amendement 80
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten vergoeden de 
begunstigden voor de gemaakte kosten en 
gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen. Waar nodig 
kunnen zij ook transactiekosten dekken. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten steun toekennen in de 
vorm van een forfaitair bedrag of een 
eenmalige betaling per eenheid. De 
betalingen worden jaarlijks toegekend.

6. De lidstaten vergoeden de 
begunstigden voor de gemaakte kosten en 
gederfde inkomsten als gevolg van de 
aangegane verbintenissen. Waar nodig 
kunnen zij ook transactiekosten dekken. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten vooruitbetalingen
toekennen om de opname in innovatieve 
maatregelen te stimuleren; steun kan 
worden toegekend in de vorm van een 
forfaitair bedrag of een eenmalige betaling 
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per eenheid. De betalingen worden jaarlijks 
toegekend.

Or. en

Amendement 81
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien in het kader van dit type 
interventies steun wordt verleend voor 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
verbintenissen tot omschakeling naar of 
voortzetting van biologische 
landbouwpraktijken en -methoden als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 834/2007, 
en bosmilieu- en klimaatdiensten, stellen 
de lidstaten een betaling per hectare vast.

9. Indien in het kader van dit type 
interventies steun wordt verleend voor 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
verbintenissen tot omschakeling naar of 
voortzetting van biologische 
landbouwpraktijken en -methoden als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 834/2007, 
de aanleg en vernieuwing van 
boslandbouwsystemen, en bosmilieu- en 
klimaatdiensten, stellen de lidstaten een 
betaling per hectare vast.

Or. en

Motivering

Het JRC en andere onderzoeken hebben de grote waarde voor het milieu en de beperking van 
de klimaatverandering van de boslandbouw aangetoond en het belang ervan wordt vermeld in 
de overwegingen 5, 38, 39 en 41, maar "boslandbouw" wordt in geen van de artikelen 
specifiek benoemd. De formulering is rechtstreeks overgenomen uit overweging 39.

Amendement 82
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor natuurlijke beperkingen of 

1. De lidstaten kennen betalingen toe
voor natuurlijke beperkingen of andere 
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andere gebiedsspecifieke beperkingen 
onder de voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1.

gebiedsspecifieke beperkingen onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel landbouwers in 
minder ontwikkelde en perifere gebieden 
te steunen, om zo een evenwichtige 
territoriale ontwikkeling te verzekeren en
bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 1.

Or. en

Motivering

Betalingen in het kader van gebieden met natuurlijke beperkingen moeten primair gericht zijn 
op minder ontwikkelde gebieden, om zo te waarborgen dat landbouwactiviteiten in deze 
gebieden worden voortgezet.

Amendement 83
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze betalingen worden verleend 
aan echte landbouwers voor gebieden die 
overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn 
aangewezen.

2. Deze betalingen worden verleend 
aan landbouwers voor gebieden die 
overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn 
aangewezen, op basis van de ernst van de 
meerdere beperkingen die door de 
biofysieke criteria worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Motivering

Het betalingsniveau moet op nauwkeurige wijze de mate van ontwikkelingsachterstand
weergeven.

Amendement 84
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Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen betalingen in 
het kader van dit interventietype alleen 
verstrekken om begunstigden geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en gederfde inkomsten met
betrekking tot de natuurlijke of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen in het 
betrokken gebied.

3. Wanneer de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen verschillende 
niveaus van beperkingen constateren, 
kunnen zij besluiten de hoeveelheid steun 
die per hectare aan begunstigden wordt 
toegekend te differentiëren; de vergoeding 
is evenredig aan de ernst van de 
geconstateerde beperkingen. De lidstaten 
kunnen betalingen in het kader van dit 
interventietype alleen verstrekken om 
begunstigden geheel of gedeeltelijk te 
vergoeden voor de extra kosten en 
gederfde inkomsten met betrekking tot de 
natuurlijke of andere gebiedsspecifieke 
beperkingen in het betrokken gebied. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de 
desbetreffende berekeningen adequaat en 
nauwkeurig zijn en vooraf zijn vastgesteld 
op basis van een eerlijke, billijke en 
verifieerbare berekeningsmethode.

Or. en

Motivering

Verschillende betalingsniveaus of -banden moeten de mate van de geconstateerde 
achterstelling of beperking weerspiegelen en de methode om dit te berekenen moet duidelijk 
en transparant zijn.

Amendement 85
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de berekening van de in lid 3 
bedoelde extra kosten en gederfde 

4. Voor de berekening van de in lid 3 
bedoelde extra kosten en gederfde 
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inkomsten met betrekking tot natuurlijke of 
andere gebiedsspecifieke beperkingen 
wordt een vergelijking gemaakt met 
gebieden die niet met natuurlijke of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen worden 
geconfronteerd.

inkomsten met betrekking tot natuurlijke of 
andere gebiedsspecifieke beperkingen 
wordt een vergelijking gemaakt met 
gebieden die niet met natuurlijke of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen worden 
geconfronteerd. De gebruikte 
berekeningsmethode is transparant, 
adequaat en verifieerbaar.

Or. en

Motivering

Berekeningen met betrekking tot de betalingsniveaus moeten duidelijk, transparant en 
verifieerbaar zijn.

Amendement 86
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen betalingen 
toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen 
als gevolg van vereisten die voorvloeien uit 
de uitvoering van de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG of 
Richtlijn 2000/60/EG onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1.

1. De lidstaten kennen betalingen toe
voor gebiedsspecifieke nadelen als gevolg 
van vereisten die voortvloeien uit de 
uitvoering van de Richtlijnen 92/43/EEG 
en 2009/147/EG of Richtlijn 2000/60/EG 
onder de voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1.

Or. en

Motivering

Betalingen voor deze gebieden waar landbouwers een waardevolle collectieve voorziening 
verstrekken, zouden niet optioneel moeten zijn.
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Amendement 87
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze betalingen kunnen worden 
verleend aan landbouwers, bosbezitters en 
andere grondbeheerders met betrekking tot 
de in lid 1 bedoelde gebieden met nadelen.

2. Deze betalingen worden verleend 
aan landbouwers, bosbezitters en andere 
grondbeheerders met betrekking tot de in 
lid 1 bedoelde gebieden met nadelen.

Or. en

Amendement 88
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen betalingen in 
het kader van dit interventietype alleen 
verstrekken om begunstigden geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten met 
betrekking tot de gebiedsspecifieke 
nadelen in het betrokken gebied.

4. De lidstaten verstrekken betalingen 
in het kader van dit interventietype alleen 
om begunstigden te vergoeden voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten met 
betrekking tot de gebiedsspecifieke 
nadelen in het betrokken gebied.

Or. en

Motivering

Landbouwers moeten volledig worden vergoed voor het verstrekken van deze belangrijke 
collectieve voorziening.

Amendement 89
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van de Richtlijnen 92/43/EEG 
en 2009/147/EG, in verband met nadelen 
die voortvloeien uit voorschriften die 
verder gaan dan de relevante in 
hoofdstuk I, afdeling 2, van deze titel van 
deze verordening vastgestelde normen voor 
een goede landbouw- en milieuconditie en 
de overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder a), van deze verordening 
vastgestelde voorwaarden voor de 
instandhouding van het landbouwareaal;

(a) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van de Richtlijnen 92/43/EEG 
en 2009/147/EG, in verband met nadelen 
die voortvloeien uit de naleving van
voorschriften in de relevante in 
hoofdstuk I, afdeling 2, van deze titel van 
deze verordening vastgestelde normen voor 
een goede landbouw- en milieuconditie en 
de overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder a), van deze verordening 
vastgestelde voorwaarden voor de 
instandhouding van het landbouwareaal;

Or. en

Motivering

Landbouwers moeten voldoen aan de voorschriften in de richtlijn en daarvoor worden 
vergoed, niet verder gaan dan de voorschriften.

Amendement 90
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van Richtlijn 2000/60/EG, in 
verband met nadelen die voortvloeien uit 
voorschriften die verder gaan dan de 
relevante uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, met uitzondering van RBE 2
als bedoeld in bijlage III, en normen voor 
een goede landbouw- en milieuconditie die 
zijn vastgesteld overeenkomstig 
hoofdstuk I, afdeling 2, van deze titel, en 
de overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder a), van deze verordening 
vastgestelde voorwaarden voor de 
instandhouding van het landbouwareaal.

(b) ten aanzien van de beperkingen als 
gevolg van Richtlijn 2000/60/EG, in 
verband met nadelen die voortvloeien uit 
de naleving van voorschriften in de 
relevante uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, als bedoeld in bijlage III, en 
normen voor een goede landbouw- en 
milieuconditie die zijn vastgesteld 
overeenkomstig hoofdstuk I, afdeling 2, 
van deze titel, en de overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder a), van deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor de instandhouding van het 
landbouwareaal.
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Or. en

Motivering

Landbouwers moeten voldoen aan de voorschriften in de richtlijn en daarvoor worden 
vergoed, niet verder gaan dan de voorschriften.

Amendement 91
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bebossing en niet-productieve 
investeringen die verband houden met de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f);

(a) aanleg van boslandbouwsystemen,
bebossing en niet-productieve 
investeringen die verband houden met de 
specifieke milieu- en klimaatgerelateerde 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f);

Or. en

Motivering

Boslandbouwsystemen leveren tal van voordelen op voor het milieu en verbeteren van de 
veerkracht van landbouwbedrijven. De aanleg en het onderhoud van boslandbouwgebieden is 
geen "bebossing", aangezien het areaal normaal gesproken als "landbouw" aangeduid blijft 
in het GBCS-/LPIS-systeem. De kosten voor de afzonderlijke bescherming van bomen tegen 
dieren kunnen hoog zijn en het opnemen van "boslandbouw" in dit artikel maakt het mogelijk 
dat 100 % van de kosten in aanmerking komt voor steun.

Amendement 92
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
risicobeheersinstrumenten onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 

1. De lidstaten kunnen steun 
verstrekken voor 
risicobeheersinstrumenten onder de 
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vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen. Daarnaast moeten strategieën 
voor risicobeperking worden ondersteund 
en gestimuleerd die de veerkracht van 
landbouwbedrijven vergroten en de 
blootstelling aan inkomensinstabiliteit 
verminderen.

Or. en

Motivering

Risicovermindering en het voorkomen van de ontwikkeling van crisissituaties moeten worden 
aangemoedigd en moeten op gelijke voet staan met risicobeheer.

Amendement 93
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) financiële bijdragen aan 
maatregelen die de veerkracht van 
landbouwbedrijven vergroten, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot 
strategieën voor gewasdiversificatie en 
boslandbouwsystemen;

Or. en

Motivering

Boslandbouwsystemen en gewasdiversificatiestrategieën kunnen de veerkracht van 
landbouwbedrijven vergroten.

Amendement 94
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen steun 
toekennen voor kennisuitwisseling en 
informatie in landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsbedrijven onder de voorwaarden 
die in dit artikel zijn vastgesteld en die 
door hen nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen.

1. De lidstaten kunnen steun 
toekennen voor kennisuitwisseling en 
informatie in landbouw-, boslandbouw-,
bosbouw- en plattelandsbedrijven onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

Or. en

Amendement 95
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten geen
selectiecriteria toe te passen voor 
investeringsinterventies die duidelijk zijn 
gericht op milieudoelen of worden 
uitgevoerd in verband met 
herstelactiviteiten.

De lidstaten passen daarnaast
selectiecriteria toe voor 
investeringsinterventies die duidelijk zijn 
gericht op milieudoelen of worden 
uitgevoerd in verband met 
herstelactiviteiten.

Or. en

Motivering

Om een gelijk speelveld te creëren, moeten milieuselectiecriteria altijd worden toegepast.

Amendement 96
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 40 % voor de uitgaven in het kader 
van de basisinkomenssteun voor 

(a) 20 % voor de uitgaven in het kader 
van de basisinkomenssteun en de 
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duurzaamheid en de aanvullende 
inkomenssteun als bedoeld in titel III, 
hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdelingen 2 
en 3;

aanvullende inkomenssteun als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, 
onderafdelingen 2 en 3; de lidstaten dienen 
berekeningen in waaruit de hoeveelheid 
emissiebesparing of -vermindering blijkt 
die door deze uitgaven worden bereikt;

Or. en

Amendement 97
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) streefcijfers voor elke relevante
gemeenschappelijke en, waar van 
toepassing, elke voor het strategisch GLB-
plan specifieke resultaatindicator, en 
gerelateerde mijlpalen. De waarde van 
deze streefcijfers wordt gemotiveerd in het 
licht van de beoordeling van behoeften als 
bedoeld in artikel 96. Wat betreft de 
specifieke doelstellingen als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f), worden 
streefcijfers afgeleid van de toelichtende 
elementen in lid 2, onder a) en b), van dit 
artikel;

(a) streefcijfers voor elke 
gemeenschappelijke, voor het strategisch 
GLB-plan specifieke resultaat- en 
impactindicator, en gerelateerde mijlpalen. 
De waarde van deze streefcijfers wordt 
gemotiveerd in het licht van de beoordeling 
van behoeften als bedoeld in artikel 96. 
Wat betreft de specifieke doelstellingen als 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder d), e) 
en f), worden streefcijfers afgeleid van de 
toelichtende elementen in lid 2, onder a) 
en b), van dit artikel;

Or. en

Amendement 98
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) er een functioneel onafhankelijke 
bemiddelings- en beroepsinstantie wordt 
opgericht die beschikt over de benodigde 



PE632.816v01-00 54/56 AM\1173369NL.docx

NL

deskundigheid en waarin de benodigde 
belanghebbenden worden 
vertegenwoordigd om zo rechtszekerheid 
te bieden voor de begunstigden;

Or. en

Motivering

Teneinde voor billijkheid en transparantie voor de begunstigden te zorgen.

Amendement 99
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 123 Schrappen

Prestatiebonus

1. In 2026 kan aan de lidstaten een 
prestatiebonus worden toegekend om 
goede prestaties met betrekking tot de 
milieu- en klimaatdoelstellingen te 
belonen, mits de betrokken lidstaat 
voldoet aan de voorwaarde in artikel 124, 
lid 1.

2.

De prestatiebonus is gelijk aan 5 % van 
het in bijlage IX voor begrotingsjaar 2027 
vastgestelde bedrag per lidstaat.

Middelen die krachtens de artikelen 15 
en 90 tussen het ELGF en het Elfpo zijn 
overgedragen, worden bij de berekening 
van de prestatiebonus niet meegerekend.

Or. en

Motivering

Dit betreft niet een daadwerkelijke bonus en leidt tot aanvullende administratieve lasten.
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Amendement 100
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 124 Schrappen

Toekenning van de prestatiebonus

1. Op basis van de prestatie-evaluatie voor 
het jaar 2026 wordt de overeenkomstig 
artikel 123, lid 2, van de toewijzing voor 
een lidstaat afgehouden prestatiebonus 
toegekend aan deze lidstaat als de 
resultaatindicatoren die zijn toegepast op 
de in artikel 6, lid 1, onder d), e) en f), 
vastgelegde specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen in het 
strategisch GLB-plan ten minste 90 % van 
hun streefwaarde voor het jaar 2025 
hebben bereikt.

2. De Commissie keurt binnen twee 
maanden na de ontvangst van het 
jaarlijks prestatieverslag voor het jaar 
2026 een uitvoeringshandeling goed 
zonder toepassing van de in artikel 139 
bedoelde comitéprocedure, om voor elke 
lidstaat te beslissen of de desbetreffende 
strategische GLB-plannen de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde streefwaarden hebben 
bereikt.

3. Als de in lid 1 bedoelde streefwaarden 
zijn bereikt, verstrekt de Commissie het 
bedrag van de prestatiebonus aan de 
betrokken lidstaten en wordt dat bedrag 
beschouwd als zijnde definitief 
toegewezen voor begrotingsjaar 2027 op 
basis van het in lid 2 bedoelde besluit.

4. Als de in lid 1 bedoelde streefwaarden 
niet zijn bereikt, worden de vastleggingen 
voor begrotingsjaar 2027 met betrekking 
tot het bedrag van de prestatiebonus van 
de betrokken lidstaten niet door de 
Commissie verstrekt.
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5. Bij de toekenning van de prestatiebonus 
kan de Commissie rekening houden met 
gevallen van overmacht en ernstige 
sociaaleconomische crises die 
verhinderen dat de betrokken mijlpalen 
worden bereikt.

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
gedetailleerde regelingen die moeten 
waarborgen dat een consistente aanpak 
wordt toegepast bij het bepalen van de 
toekenning van de prestatiebonus aan de 
lidstaten. De uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 139, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De schrapping van artikel 123 maakt dit artikel overbodig.
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