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BEKNOPTE MOTIVERING

Het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen moet beter naar voren komen in de 
bepalingen van het GLB om de participatie van vrouwen in de sociaal-economische 
ontwikkeling van plattelandsgebieden te verbeteren en om ervoor te zorgen dat het werk van 
vrouwen zichtbaarder is en meer gewaardeerd wordt.

De plattelandsgebieden van de Unie kampen met structurele problemen, en daarom hebben 
wij voor de bevordering van de inclusie van vrouwen in de plattelandseconomie nieuwe rurale 
waardenketens nodig, met inbegrip van met name mogelijkheden in verband met de 
ontwikkeling van “slimme dorpen” in heel Europa.

Vrouwelijk ondernemerschap vormt een pijler van duurzame ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, die door de lidstaten in het kader van hun strategische plannen moet 
worden bevorderd en ondersteund. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben, voor zover 
zij dat nodig achten, om aanvullende criteria vast te stellen voor de benutting van de reserve 
van betalingsrechten om die meer te richten op vrouwelijke eigenaren van 
landbouwbedrijven. 

Er moet vooral aandacht worden besteed aan nieuwe arbeidsmogelijkheden voor vrouwen. 
Daarom moeten er digitale infrastructuur en zorgdiensten (voor kinderen en ouderen) worden 
ontwikkeld die verband houden met nieuwe beleidsmaatregelen waarmee een evenwicht moet 
worden gecreëerd tussen werk en gezin.

In hun strategische plannen kunnen de lidstaten gunstigere voorwaarden vastleggen voor 
vrouwen in plattelandsgebieden en zodoende hun toegang tot financieringsinstrumenten, 
landbouwgrond en kredieten verbeteren. 

Er moeten thematische subprogramma’s worden ontworpen die bedoeld zijn voor om de 
positie van vrouwen in plattelandsgebieden te versterken. 

In de strategische plannen kunnen ook aanvullende criteria worden voorzien voor bepaalde 
soorten interventies, en er kan tevens steun worden toegekend voor de totstandbrenging en 
uitvoering van thematische subprogramma’s voor de empowerment van vrouwen in 
plattelandsgebieden. 

De beheersautoriteit van het strategisch GLB-plan stelt de selectiecriteria vast voor de 
interventies waarmee de gelijke behandeling van alle aanvragers wordt gegarandeerd. 
Lidstaten kunnen besluiten om een bepaald gedeelte van de Elfpo-toewijzing te gebruiken 
voor steun aan jonge landbouwers en vrouwen in plattelandsgebieden.

AMENDMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen is een centraal beginsel van de 
Europese Unie, en gendermainstreaming 
vormt een belangrijk instrument om dit 
beginsel te integreren in het GLB. In dit 
opzicht moet er bijzondere aandacht 
uitgaan naar de bevordering van de 
participatie van vrouwen aan de sociaal-
economische ontwikkeling van 
plattelandsgebieden, door onder meer de 
nadruk te leggen op de toegang van 
vrouwen tot onderwijs, 
beroepsopleidingen, banen en sociale 
bescherming. Door vrouwen 
geëxploiteerde landbouwbedrijven zijn 
doorgaans kleiner van omvang, en het 
werk dat wordt verricht door vrouwen die 
in het bedrijf van hun man werken, krijgt 
niet altijd de nodige erkenning en 
zichtbaarheid. Dit heeft gevolgen voor 
hun economische onafhankelijkheid en 
leidt vervolgens tot een loon- en 
pensioenkloof tussen vrouwen en mannen 
en een gebrek aan sociale bescherming. 
Deze verordening moet ertoe bijdragen 
dat het werk van vrouwen zichtbaarder en 
meer gewaardeerd wordt en in 
aanmerking wordt genomen in de 
specifieke doelstellingen die door de 
lidstaten worden voorgesteld in hun 
strategische plannen. De beginselen van 
gendergelijkheid en non-discriminatie 
moeten integraal deel uitmaken van de 
voorbereiding, uitvoering en beoordeling 
van GLB-interventies, en de strategische 
plannen moeten op genderbewuste wijze 
worden opgesteld, uitgevoerd, gemonitord 
en beoordeeld. In dit verband garanderen 
de lidstaten dat vrouwelijke en mannelijke 
landbouwers gelijke toegang hebben tot 
bedrijfsadviesdiensten en moedigen zij 
vrouwen aan deel te nemen aan het GLB-
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monitoringcomité. De lidstaten versterken 
tevens hun capaciteit op het gebied van 
gendermainstreaming en de verzameling 
van naar geslacht uitgesplitste gegevens.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om bij het nastreven van het doel 
om vrouwelijke landbouwers aan te 
trekken consistentie te waarborgen tussen 
de interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en de 
interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling, moet op het 
niveau van de Unie een kaderdefinitie 
voor "vrouwelijke landbouwer" worden 
vastgesteld die de essentiële elementen 
omvat.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet 
om te zorgen voor een adequaat 
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risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

risicobeheer. Daartoe zouden de lidstaten 
en de landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening. Rekening houdend met 
de bestaande genderkloven, onder meer 
op digitaal gebied, moet er een 
genderperspectief worden gehanteerd en 
kunnen de lidstaten in het strategisch 
plan subprogramma's ontwikkelen om 
vrouwelijke landbouwers te ondersteunen 
bij het gebruik van financiële 
instrumenten en het vergroten van hun 
kennis en vaardigheden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, met name 
kinderopvang en langdurige 
zorgverlening, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
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landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling. De lidstaten 
waarborgen gelijke arbeidskansen voor 
vrouwen en mannen en zien erop toe dat 
hun grondrechten worden beschermd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
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Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing, een betere 
inclusie van vrouwen in de 
plattelandseconomie en de ontwikkeling 
van "slimme dorpen" op het hele Europese 
platteland worden bevorderd. Zoals 
aangegeven in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" 
kunnen nieuwe waardeketens op het 
platteland, zoals hernieuwbare energie, de 
opkomende bio-economie, de circulaire 
economie en ecotoerisme een gunstig 
groei- en werkgelegenheidspotentieel 
bieden voor plattelandsgebieden. In deze 
context kunnen financiële instrumenten en 
het gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Met het oog op de sociaal-
economische duurzaamheid van de 
plattelandsgebieden ziet de Europese 
Commissie erop toe dat de lidstaten in het 
strategisch GLB-plan samenhang tussen 
de toepassing van Richtlijn 2010/41/EU 
en de langetermijnbenadering voor het 
gebruik van middelen voor 
plattelandsontwikkeling waarborgen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Als de lidstaten ontkoppelde 
rechtstreekse steun verstrekken op basis 
van het stelsel van betalingsrechten, 
moeten zij een nationale reserve blijven 
beheren, dan wel nationale reserves per 
groep gebieden. Die reserves moeten 
prioritair worden gebruikt voor jonge 
landbouwers of landbouwers die hun 
landbouwactiviteit opstarten. Om te zorgen 
voor een soepele werking van het systeem 
zijn ook regels voor het gebruik en de 
overdracht van betalingsrechten nodig.

(27) Als de lidstaten ontkoppelde 
rechtstreekse steun verstrekken op basis 
van het stelsel van betalingsrechten, 
moeten zij een nationale reserve blijven 
beheren, dan wel nationale reserves per 
groep gebieden. Die reserves moeten 
prioritair worden gebruikt voor jonge 
landbouwers, vrouwelijke landbouwers of 
landbouwers die hun landbouwactiviteit 
opstarten. In dit verband kunnen de 
lidstaten overwegen jonge vrouwelijke 
landbouwers te ondersteunen om de 
betrokkenheid van vrouwen in de 
landbouwsector te vergroten. Om te 
zorgen voor een soepele werking van het 
systeem zijn ook regels voor het gebruik en 
de overdracht van betalingsrechten nodig.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Vrouwelijk 
ondernemerschap is in sociaal, 
economisch en ecologisch opzicht een 
belangrijke pijler van duurzame 
ontwikkeling in plattelandsgebieden en 
moet in de strategische plannen van de 
lidstaten worden bevorderd, 
aangemoedigd en ondersteund. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen 
een aanvullend criterium vast te stellen 
voor de benutting van de reserve van 
betalingsrechten zodat ook vrouwelijke 
eigenaren van landbouwbedrijven daar 
gebruik van kunnen maken.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Bij investeringen in 
infrastructuur, diensten en het opdoen 
van kennis en vaardigheden moeten de 
lidstaten overwegen in het kader van hun 
strategische plannen de noodzakelijke 
infrastructuur aan te leggen als onderdeel 
van een strategie voor lokale ontwikkeling 
en deze tevens af te stemmen op de 
behoeften van vrouwen in 
plattelandsgebieden. Dergelijke 
infrastructuur moet gericht zijn op de 
beschikbaarheid van de nodige hulp en 
ondersteuning om de positie van vrouwen 
te versterken en meer vrouwen aan het 
werk te krijgen. Teneinde de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 
en vrouwen te dichten en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
vergroten, moeten de lidstaten in hun 
strategische plannen de ontwikkeling van 
beleid bevorderen dat als doel heeft een 
evenwicht tot stand te brengen tussen 
werk en gezin. Daaraan kan de 
ontwikkeling van zorgdiensten en de 
bijbehorende infrastructuur aanzienlijk 
bijdragen. Deze en soortgelijke 
maatregelen kunnen worden gefinancierd 
in het kader van het subprogramma voor 
de empowerment van vrouwen in 
plattelandsgebieden, en voor dat doeleinde 
is ook een synergetisch gebruik van de 
programma's InvestEU en ESF+ 
mogelijk.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Rekening houdend met de 
voortdurende ontwikkeling van de 
digitalisering in de landbouwsector 
kunnen de lidstaten subprogramma's voor 
de verbetering van digitale vaardigheden 
in plattelandsgebieden ontwikkelen en 
verdere maatregelen nemen om de digitale 
genderkloof te verkleinen door in 
plattelandsgebieden de toegang van 
vrouwen tot een leven lang leren en 
beroepsopleidingen te vergemakkelijken.

Amendement 11

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 vrouwelijke 
landbouwers, 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.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Jonge landbouwers en 
nieuwkomers ondervinden nog steeds 
aanzienlijke belemmeringen wat betreft 
toegang tot land, hoge prijzen en toegang 
tot krediet. Hun bedrijven worden meer 
bedreigd door prijsschommelingen (zowel 
voor productiemiddelen als voor 
producten) en hun behoeften aan opleiding 
in ondernemersvaardigheden en 
vaardigheden op het gebied van 
risicobeheer zijn hoog. Het is dan ook van 
belang de steun voor het opzetten van 
nieuwe ondernemingen en nieuwe 
landbouwbedrijven voort te zetten. De 
lidstaten moeten in een strategische aanpak 
voorzien en een duidelijk en coherent 
samenstel van interventies voor 
generatievernieuwing vaststellen in het 
kader van de desbetreffende specifieke 
doelstelling. Daartoe kunnen de lidstaten in 
hun strategische GLB-plannen 
preferentiële voorwaarden voor financiële 
instrumenten voor jonge landbouwers en 
nieuwkomers opnemen, en moeten zij in 
hun strategische GLB-plannen ten minste 
2 % van de jaarlijkse enveloppe voor 
rechtstreekse betalingen voor dat doel 
reserveren. Het maximumbedrag van de 
steun voor de vestiging van jonge 
landbouwers en het opstarten van 
plattelandsbedrijven moet tot maximaal 
100 000 EUR worden verhoogd en moet 
ook via of in combinatie met steun in de 
vorm van een financieel instrument 
toegankelijk zijn.

(43) Jonge landbouwers, vrouwelijke 
landbouwers en nieuwkomers ondervinden 
nog steeds aanzienlijke belemmeringen wat 
betreft toegang tot land, hoge prijzen en 
toegang tot krediet. Hun bedrijven worden 
meer bedreigd door prijsschommelingen 
(zowel voor productiemiddelen als voor 
producten) en hun behoeften aan opleiding 
in ondernemersvaardigheden en 
vaardigheden op het gebied van 
risicobeheer zijn hoog. Het is dan ook van 
belang de steun voor het opzetten van 
nieuwe ondernemingen en nieuwe 
landbouwbedrijven voort te zetten. De 
lidstaten moeten in een strategische aanpak 
voorzien en een duidelijk en coherent 
samenstel van interventies voor 
generatievernieuwing vaststellen in het 
kader van de desbetreffende specifieke 
doelstelling. Daartoe kunnen de lidstaten in 
hun strategische GLB-plannen 
preferentiële voorwaarden voor financiële 
instrumenten voor jonge landbouwers, 
vrouwelijke landbouwers en nieuwkomers 
opnemen, en moeten zij in hun strategische 
GLB-plannen ten minste 2 % van de 
jaarlijkse enveloppe voor rechtstreekse 
betalingen voor dat doel reserveren. Het 
maximumbedrag van de steun voor de 
vestiging van jonge landbouwers en het 
opstarten van plattelandsbedrijven moet tot 
maximaal 100 000 EUR worden verhoogd 
en moet ook via of in combinatie met steun 
in de vorm van een financieel instrument 
toegankelijk zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Aangezien een leven lang 
leren en opleiding van belang zijn voor 
landbouwers, met inbegrip van onderwijs 
en opleiding voor vrouwen in 
plattelandsgebieden, en vanwege de 
voortdurende veranderingen op de 
arbeidsmarkt, moeten er passende 
programma's voor onderwijs, opleiding en 
bijscholing worden opgezet waarmee 
wordt bijgedragen aan de verlaging van 
de werkloosheid onder vrouwen in 
plattelandsgebieden, en moeten de lonen 
en pensioenen van vrouwen en mannen 
worden gelijkgetrokken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 ter) Om het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te 
bevorderen, kunnen de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen specifieke 
voorwaarden vastleggen voor financiële 
instrumenten die bedoeld zijn om de 
situatie en de arbeidsmogelijkheden van 
vrouwen in plattelandsgebieden te 
verbeteren. Daarom moeten ze in hun 
strategische GLB-plannen indien nodig 
overwegen vrouwen prioriteit te geven, 
onder andere om een betere toegang tot 
landbouwgrond en kredieten te 
garanderen, vrouwelijk ondernemerschap 
aan te moedigen en zodoende bij te 
dragen aan een grotere 
arbeidsparticipatie van vrouwen in 
plattelandsgebieden als eigenaar van een 
landbouwbedrijf of als ondernemer.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Elk strategisch GLB-plan moet 
regelmatig worden gemonitord wat betreft 
de uitvoering en de voortgang in de 
richting van de vastgestelde streefcijfers. 
Een dergelijk prestatie, monitoring- en 
evaluatiekader van het GLB moet worden 
opgezet om de vooruitgang aan te tonen en 
het effect en de doelmatigheid van de 
uitvoering van het beleid te beoordelen.

(73) Elk strategisch GLB-plan moet 
regelmatig worden gemonitord wat betreft 
de uitvoering en de voortgang in de 
richting van de vastgestelde streefcijfers. 
Een dergelijk prestatie-, monitoring- en 
evaluatiekader van het GLB moet worden 
opgezet om de vooruitgang aan te tonen en 
het effect en de doelmatigheid van de 
uitvoering van het beleid en het effect 
ervan op de grondrechten te beoordelen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) De resultaatgerichtheid waartoe het 
uitvoeringsmodel noopt, vereist een sterk 
prestatiekader, te meer omdat het de 
bedoeling is dat de strategische GLB-
plannen bijdragen tot brede, algemene 
doelstellingen voor de andere 
beleidsdomeinen onder gedeeld beheer. 
Een prestatiegericht beleid impliceert 
zowel een jaarlijkse als een meerjarige 
beoordeling op basis van geselecteerde 
output-, resultaat- en impactindicatoren, 
zoals omschreven in het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader. Daartoe 
moet een beperkte, gerichte reeks 
indicatoren worden geselecteerd die zo 
getrouw mogelijk aangeeft of de 
ondersteunde interventie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen. De resultaat- en 
outputindicatoren voor klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen kunnen 
ook betrekking hebben op interventies die 
zijn opgenomen in de nationale milieu- en 

(74) De resultaatgerichtheid waartoe het 
uitvoeringsmodel noopt, vereist een sterk 
prestatiekader, te meer omdat het de 
bedoeling is dat de strategische GLB-
plannen bijdragen tot brede, algemene 
doelstellingen voor de andere 
beleidsdomeinen onder gedeeld beheer. 
Een prestatiegericht beleid impliceert 
zowel een jaarlijkse als een meerjarige 
beoordeling op basis van geselecteerde 
output-, resultaat- en impactindicatoren, 
zoals omschreven in het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader. Daartoe 
moet een beperkte, gerichte reeks 
indicatoren worden geselecteerd die zo 
getrouw mogelijk aangeeft of de 
ondersteunde interventie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen. Deze beoordelingen, 
indicatoren en het prestatie-, monitoring- 
en evaluatiekader worden op 
genderbewuste wijze ontwikkeld. De 
resultaat- en outputindicatoren voor 
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klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de wetgeving van de Unie.

klimaat- en milieugerelateerde 
doelstellingen kunnen ook betrekking 
hebben op interventies die zijn opgenomen 
in de nationale milieu- en 
klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de wetgeving van de Unie.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun 
strategisch GLB-plan een definitie op van 
landbouwactiviteit, landbouwareaal, 
subsidiabele hectare, echte landbouwer en 
jonge landbouwer.

1. De lidstaten nemen in hun 
strategisch GLB-plan een definitie op van 
landbouwactiviteit, landbouwareaal, 
subsidiabele hectare, echte landbouwer, 
vrouwelijke landbouwer en jonge 
landbouwer.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) "vrouwelijke landbouwer" wordt 
zodanig gedefinieerd dat dit begrip het 
volgende omvat:
i) een vrouw zijn;
ii) de voorwaarden om 
"bedrijfshoofd" te zijn;
iii) de vereiste passende opleiding 
en/of vaardigheden.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterken van het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden.

(c) versterken van het sociaal-
economische weefsel van de 
plattelandsgebieden, gendergelijkheid en 
de empowerment van vrouwen in 
plattelandsgebieden.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en 
lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, 
met inbegrip van bio-economie en 
duurzame bosbouw;

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen, bevorderen van gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen en verbeteren 
van de participatie van vrouwen in 
economische activiteiten, bevorderen van 
duurzame groei, sociale inclusie en lokale 
ontwikkeling in plattelandsgebieden, met 
inbegrip van bio-economie en duurzame 
bosbouw;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen genderbewuste 
indicatoren toevoegen door in hun 
strategisch plan de in bijlage I 
vastgestelde gemeenschappelijke output-, 
resultaat- en impactindicatoren meer in 
detail uit te splitsen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwerpen de interventies in 
hun strategische GLB-plannen in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie.

De lidstaten ontwerpen de interventies in 
hun strategische GLB-plannen in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, met inachtneming van de 
beginselen van gendergelijkheid en non-
discriminatie, waarbij wordt gewaarborgd 
dat deze volledig worden geïntegreerd in 
het volledige proces van voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van de 
interventies.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen in het 
strategisch plan subprogramma's 
ontwikkelen om de toegang van jonge 
landbouwers en vrouwelijke landbouwers 
tot bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw te bevorderen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In de onder a) en b) bedoelde 
gevallen kunnen de lidstaten waar 
mogelijk overwegen vrouwen prioriteit te 
geven, met name vrouwelijke landbouwers 
die voor het eerst een bedrijf hebben 
opgericht, teneinde de in artikel 6, lid 1, 
onder h), bedoelde doelstelling te kunnen 
verwezenlijken.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) thematisch subprogramma voor 
vrouwen in plattelandsgebieden;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen in hun strategische 
plannen aanvullende criteria opnemen 
voor de interventietypes als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel en kunnen overwegen 
genderbewuste indicatoren te ontwikkelen 
om deze interventies te monitoren en te 
evalueren, teneinde de positie van 
vrouwen in plattelandsgebieden te 
versterken met het oog op de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 6, 
lid 1.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in basisdiensten in 
plattelandsgebieden;

b) investeringen in basisdiensten in 
plattelandsgebieden, met inbegrip van 
diensten en infrastructuur voor 
kinderopvang en langdurige zorg;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 ter
Vestiging van vrouwelijke landbouwers

1. De lidstaten verstrekken steun 
voor de vestiging van vrouwelijke 
landbouwers onder de voorwaarden als 
vastgesteld in dit artikel en als nader 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 6.
2. De lidstaten kunnen steun in het 
kader van dit type interventies alleen 
verstrekken ter ondersteuning van de 
vestiging van vrouwelijke landbouwers die 
voldoen aan de voorwaarden van de 
definitie in artikel 4, lid 1, onder d bis).
3. De lidstaten stellen voorwaarden 
vast voor de indiening en de inhoud van 
bedrijfsplannen.
4. De lidstaten verstrekken de steun 
in de vorm van vaste bedragen. De steun 
bedraagt maximaal 100 000 EUR en kan 
worden gecombineerd met financiële 
instrumenten.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen voorwaarden 
vast voor de indiening en de inhoud van 
bedrijfsplannen.

3. De lidstaten stellen voorwaarden 
vast voor de indiening en de inhoud van 
bedrijfsplannen. Programma's die 
specifiek gericht zijn op vrouwelijk 
ondernemerschap worden aangemoedigd.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Thematische subprogramma's voor 

vrouwen in plattelandsgebieden
1. De lidstaten kunnen steun verstrekken 
voor de totstandbrenging en uitvoering 
van thematische subprogramma's voor 
vrouwen in plattelandsgebieden en om de 
vestiging van vrouwelijke landbouwers te 
vergemakkelijken, waarbij vrouwelijk 
ondernemerschap wordt aangemoedigd in 
overeenstemming met de voorwaarden 
van dit artikel en hun strategische GLB-
plannen, met als doel bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 6, 
lid 1. 
Deze thematische subprogramma's 
kunnen gericht zijn op de verbetering van 
de toegang van vrouwelijke landbouwers 
tot land, krediet en financiële 
instrumenten, bevordering van hun 
prestaties en verbetering van hun kennis 
en vaardigheden via onderwijs en 
opleiding, bevordering van de 
werkgelegenheid voor vrouwen in 
plattelandsgebieden, verhoging van hun 
participatie in plaatselijke actiegroepen en 
de ontwikkeling van plaatselijke 
partnerschappen in het kader van het 
Leader-programma, bevordering van het 
gebruik door vrouwen van adviesdiensten 
om zo de loon- en pensioenkloof tussen 
vrouwen en mannen te dichten, 
verbetering van het evenwicht tussen werk 
en privéleven en verdere voorkoming van 
de sociale uitsluiting van vrouwen in 
plattelandsgebieden. 
Daarnaast kunnen de lidstaten specifiek 
de kosten dekken van maatregelen ter 
bevordering van de uitwisseling van goede 
praktijken met betrekking tot de 
formalisering van het onzichtbare werk 
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dat vrouwen in plattelandsgebieden 
verrichten, en er aldus voor zorgen dat zij 
socialezekerheidsdekking genieten en dat 
de bepalingen van Richtlijn 2010/41/EU 
in de praktijk worden uitgevoerd.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersautoriteit van het strategisch 
GLB-plan of andere aangewezen 
intermediaire instanties stellen na 
raadpleging van het in artikel 111 bedoelde 
monitoringcomité selectiecriteria vast voor 
interventies die betrekking hebben op een 
of meer van de volgende interventietypes: 
investeringen, vestiging van jonge 
landbouwers en het opstarten van 
plattelandsbedrijven, samenwerking, 
kennisuitwisseling en informatie. Deze 
selectiecriteria staan borg voor de gelijke 
behandeling van de aanvragers, voor een 
beter gebruik van de financiële middelen 
en voor het afstemmen van de steun 
overeenkomstig het doel van de 
interventies.

De beheersautoriteit van het strategisch 
GLB-plan of andere aangewezen 
intermediaire instanties stellen na 
raadpleging van het in artikel 111 bedoelde 
monitoringcomité selectiecriteria vast voor 
interventies die betrekking hebben op een 
of meer van de volgende interventietypes: 
investeringen, vestiging van jonge 
landbouwers en het opstarten van 
plattelandsbedrijven, het thematisch 
subprogramma voor vrouwen in 
plattelandsgebieden, samenwerking, 
kennisuitwisseling en informatie. Deze 
selectiecriteria staan borg voor de gelijke 
behandeling van de aanvragers zonder 
enige vorm van discriminatie, voor een 
beter gebruik van de financiële middelen 
en voor het afstemmen van de steun 
overeenkomstig het doel van de 
interventies.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in bijlage 
X voorbehouden om bij te dragen aan de in 
artikel 6, lid 1, onder g), vastgestelde 
specifieke doelstelling "aantrekken van 

4. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in 
bijlage X voorbehouden om bij te dragen 
aan de in artikel 6, lid 1, onder g), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
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jonge landbouwers en vergemakkelijken 
van bedrijfsontwikkeling". Op basis van de 
analyse van de situatie wat betreft de sterke 
en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
(de "SWOT"-analyse) en de identificatie 
van de behoeften waarin moet worden 
voorzien, wordt het bedrag gebruikt voor 
de volgende interventietypes:

"aantrekken van jonge landbouwers en 
vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling". Op basis van de 
analyse van de situatie wat betreft de sterke 
en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
(de "SWOT"-analyse), met inachtneming 
van het beginsel van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen en de identificatie 
van de behoeften waarin moet worden 
voorzien, wordt het bedrag gebruikt voor 
de volgende interventietypes:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen in hun 
strategische GLB-plannen besluiten om 
een bepaald deel van de Elfpo-toewijzing 
te gebruiken om steun te mobiliseren en 
geïntegreerde strategische natuurprojecten 
zoals gedefinieerd in de [LIFE-
Verordening] op te schalen en om acties te 
financieren met betrekking tot 
transnationale leermobiliteit voor mensen 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling, waarbij de nadruk 
ligt op jonge landbouwers, overeenkomstig 
de [Erasmusverordening].

7. De lidstaten kunnen in hun 
strategische GLB-plannen besluiten om 
een bepaald deel van de Elfpo-toewijzing 
te gebruiken om steun te mobiliseren en 
geïntegreerde strategische natuurprojecten 
zoals gedefinieerd in de [LIFE-
Verordening] op te schalen en om acties te 
financieren met betrekking tot 
transnationale leermobiliteit voor mensen 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling, waarbij de nadruk 
ligt op jonge landbouwers, overeenkomstig 
de [Erasmusverordening], en vrouwen in 
plattelandsgebieden.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in 
bijlage X bis voorbehouden om bij te 
dragen aan de doelstelling "aantrekken 
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van vrouwelijke landbouwers". Op basis 
van de gendereffectbeoordeling, de 
analyse van de situatie wat betreft de 
sterke en zwakke punten, kansen en 
bedreigingen (de "SWOT"-analyse) en de 
identificatie van de behoeften waarin 
moet worden voorzien, wordt het bedrag 
gebruikt voor de volgende 
interventietypes:

de vestiging van vrouwelijke landbouwers 
als bedoeld in artikel 68 ter.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in 
bijlage X voorbehouden om bij te dragen 
aan de in artikel 6, lid 1, onder g), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
"aantrekken van jonge landbouwers en 
vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling". Op basis van de 
analyse van de situatie wat betreft de sterke 
en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
(de "SWOT"-analyse) en de identificatie 
van de behoeften waarin moet worden 
voorzien, wordt het bedrag gebruikt voor 
de volgende interventietypes:

4. Voor elke lidstaat wordt het 
minimumbedrag als vastgesteld in 
bijlage X voorbehouden om bij te dragen 
aan de in artikel 6, lid 1, onder g), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
"aantrekken van jonge landbouwers en 
vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling". Op basis van de 
gendereffectbeoordeling, de analyse van 
de situatie wat betreft de sterke en zwakke 
punten, kansen en bedreigingen (de 
"SWOT"-analyse) en de identificatie van 
de behoeften waarin moet worden 
voorzien, wordt het bedrag gebruikt voor 
de volgende interventietypes:

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 2 – letter a bis (nieuw)



PE630.397v02-00 24/39 AD\1178112NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bijlage I bis over de 
gendereffectbeoordeling;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een samenvatting van de in 
artikel 103, lid 2, bedoelde SWOT-analyse;

(a) een samenvatting van de in 
artikel 103, lid 2, bedoelde SWOT-analyse. 
In de analyse wordt een genderperspectief 
gehanteerd;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten maken bij deze beoordeling 
gebruik van de meest recente en meest 
betrouwbare gegevens.

De lidstaten maken bij deze beoordeling 
gebruik van de meest recente en meest 
betrouwbare gegevens. Waar nodig maken 
de lidstaten gebruik van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) een toelichting waaruit blijkt welke 
interventies bijdragen aan het bereiken 
van een grotere gendergelijkheid en het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
vrouwen in plattelandsgebieden;
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 2 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de in artikel 6, lid 1, 
vastgestelde specifieke doelstellingen 
wordt de SWOT-analyse waar nodig op 
genderresponsieve wijze ontwikkeld.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
voorgestelde strategische GLB-plannen op 
basis van de volledigheid van de plannen, 
de consistentie en samenhang ervan met de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, met deze verordening en de op grond 
van deze verordening vastgestelde 
bepalingen, en met de horizontale 
verordening, alsmede op basis van hun 
daadwerkelijke bijdrage aan de specifieke 
doelstellingen als vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, de gevolgen voor de goede werking 
van de interne markt en 
concurrentieverstoring, en de omvang van 
de administratieve lasten voor 
begunstigden en overheidsdiensten. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de strategie van het 
strategisch GLB-plan, de desbetreffende 
specifieke doelstellingen, streefcijfers en 
interventies en de toewijzing van 
begrotingsmiddelen om de specifieke 
doelstellingen van het strategisch GLB-
plan te halen door middel van de 
voorgestelde reeks interventies die zijn 
gebaseerd op de SWOT-analyse en de ex-
ante-evaluatie.

2. De Commissie beoordeelt de 
voorgestelde strategische GLB-plannen op 
basis van de volledigheid van de plannen, 
de consistentie en samenhang ervan met de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, met deze verordening en de op grond 
van deze verordening vastgestelde 
bepalingen, en met de horizontale 
verordening, alsmede op basis van hun 
daadwerkelijke bijdrage aan de specifieke 
doelstellingen als vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, de gevolgen voor de goede werking 
van de interne markt en 
concurrentieverstoring, en de omvang van 
de administratieve lasten voor 
begunstigden en overheidsdiensten. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de strategie van het 
strategisch GLB-plan, de desbetreffende 
specifieke doelstellingen, streefcijfers en 
interventies en de toewijzing van 
begrotingsmiddelen om de specifieke 
doelstellingen van het strategisch GLB-
plan te halen door middel van de 
voorgestelde reeks interventies die zijn 
gebaseerd op de gendereffectbeoordeling, 
de SWOT-analyse en de ex-ante-evaluatie.
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Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bij de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van de interventies van de 
strategische GLB-plannen het beginsel 
van gendermainstreaming wordt 
toegepast;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het monitoringcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde overheidsinstanties, 
intermediaire instanties en van 
vertegenwoordigers van de in artikel 94, lid 
3, bedoelde partners.

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het monitoringcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde overheidsinstanties, 
intermediaire instanties en van 
vertegenwoordigers van de in artikel 94, 
lid 3, bedoelde partners. In het comité 
wordt ten minste één vertegenwoordiger 
van een relevante instantie op het gebied 
van de bevordering van gendergelijkheid 
opgenomen. De lidstaten waarborgen 
gelijke toegang van vrouwen en mannen 
tot het GLB-monitoringcomité en 
moedigen de deelname van vrouwelijke 
leden aan.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de ontwikkeling, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van de 
strategische GLB-plannen aan de hand 



AD\1178112NL.docx 27/39 PE630.397v02-00

NL

van gendermainstreaming.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) beste praktijken uitwisselen 
betreffende de empowerment van vrouwen 
in plattelandsgebieden;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bijdragen aan de 
capaciteitsopbouw van administraties in 
de lidstaten in verband met de 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering van strategische 
GLB-plannen, de verzameling en het 
gebruik van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en de oprichting van een 
platform waar belanghebbenden beste 
praktijken kunnen uitwisselen over de 
empowerment van vrouwen in 
plattelandsgebieden op verschillende 
niveaus in samenhang met de specifieke 
doelstellingen als vastgesteld in artikel 6, 
lid 1;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gegevensverzameling, -opslag, en -
transmissie;

(c) gegevensverzameling, -opslag, en -
transmissie, met inbegrip van de 
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verzameling van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de ex-ante-, tussentijdse en ex-
postevaluaties en alle andere 
evaluatieactiviteiten in verband met het 
strategisch GLB-plan;

(f) de ex-ante-, tussentijdse en ex-
postevaluaties en alle andere 
evaluatieactiviteiten in verband met het 
strategisch GLB-plan, waarbij ook 
aandacht moet worden besteed aan de 
behoeften van vrouwen in 
plattelandsgebieden;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de impact, doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het GLB te boordelen;

(a) de impact, doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het GLB te beoordelen, 
met inbegrip van het effect ervan op de 
grondrechten;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de impact, doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie en samenhang van de 
interventies in de strategische GLB-
plannen te beoordelen;

(d) de impact, doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie en samenhang van de 
interventies in de strategische GLB-
plannen te beoordelen, met inbegrip van 
het effect ervan op de grondrechten;
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval worden de gegevens 
en indicatoren uitgesplitst naar geslacht 
omschreven en verzameld.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verrichten ex-ante-
evaluaties om de kwaliteit van het ontwerp 
van hun strategisch GLB-plan te 
verbeteren.

1. De lidstaten verrichten 
genderresponsieve ex-ante-evaluaties om 
de kwaliteit van het ontwerp van hun 
strategisch GLB-plan te verbeteren.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten waarborgen dat de in 
de strategische GLB-plannen voorgestelde 
interventies gendergelijkheid bevorderen 
door stelselmatig te analyseren welke 
effecten ze hebben op de empowerment 
van vrouwen in plattelandsgebieden.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 3 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geschiktheid van de procedures 
voor het monitoren van het strategisch 
GLB-plan en voor het verzamelen van de 
gegevens die vereist zijn voor het 
verrichten van de evaluaties;

(g) de geschiktheid van de procedures 
voor het monitoren van het strategisch 
GLB-plan en voor het verzamelen van de 
gegevens, met inbegrip van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens, die vereist zijn voor 
het verrichten van de evaluaties;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten evalueren de 
strategische GLB-plannen ter verbetering 
van de kwaliteit van het ontwerp en de 
uitvoering van de plannen alsook ter 
beoordeling van de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang, EU-
meerwaarde en impact in verband met de 
bijdrage ervan aan de algemene en 
specifieke doelstellingen van het GLB als 
vastgelegd in artikel 5 en artikel 6, lid 1.

1. De lidstaten evalueren de 
strategische GLB-plannen ter verbetering 
van de kwaliteit van het ontwerp en de 
uitvoering van de plannen alsook ter 
beoordeling van de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang, EU-
meerwaarde en impact in verband met de 
bijdrage ervan aan de algemene en 
specifieke doelstellingen van het GLB als 
vastgelegd in artikel 5 en artikel 6, lid 1. 
Deze evaluaties worden op genderbewuste 
wijze verricht.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verricht vóór de 
afloop van het derde jaar van uitvoering 
van de strategische GLB-plannen een 
tussentijdse evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
ELGF en het Elfpo te onderzoeken, 
rekening houdend met de in bijlage I 
vastgestelde indicatoren. De Commissie 
kan gebruikmaken van alle relevante 

2. De Commissie verricht vóór de 
afloop van het derde jaar van uitvoering 
van de strategische GLB-plannen een 
tussentijdse evaluatie, indien mogelijk aan 
de hand van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens, om de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het ELGF en het Elfpo te 
onderzoeken, rekening houdend met de in 
bijlage I vastgestelde indicatoren. De 
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informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
[nieuwe Financieel Reglement].

Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
[nieuwe Financieel Reglement].

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om te evalueren wat de effecten en 
de toegevoegde waarde van het GLB zijn 
voor de bevordering van de ontwikkeling 
van vrouwen in plattelandsgebieden, 
wordt in de tussentijdse evaluatie en de 
ex-post-evaluatie een benadering van 
gendermainstreaming gehanteerd aan de 
hand van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van elementen verstrekt in 
de evaluaties van het GLB, met inbegrip 
van evaluaties van de strategische GLB-
plannen, alsook andere relevante 
informatiebronnen, presenteert de 
Commissie na de voltooiing van de 
tussentijdse evaluatie aan het Europees 
Parlement en de Raad een initieel verslag 
over de tenuitvoerlegging van dit artikel, 
met inbegrip van eerste resultaten over de 
prestaties van het GLB. Uiterlijk op 31 
december 2031 wordt een tweede verslag 
met een beoordeling van de prestaties van 
het GLB gepresenteerd.

4. Op basis van elementen verstrekt in 
de evaluaties van het GLB, met inbegrip 
van evaluaties van de strategische GLB-
plannen, alsook andere relevante 
informatiebronnen, presenteert de 
Commissie na de voltooiing van de 
tussentijdse evaluatie aan het Europees 
Parlement en de Raad een initieel verslag 
over de tenuitvoerlegging van dit artikel, 
met inbegrip van eerste resultaten over de 
prestaties van het GLB, met inachtneming 
van het beginsel van gendergelijkheid als 
vastgesteld in de algemene doelstellingen 
van artikel 5 en de specifieke 
doelstellingen van artikel 6, lid 1. Uiterlijk 
op 31 december 2031 wordt een tweede 
verslag met een beoordeling van de 
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prestaties van het GLB gepresenteerd.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig haar 
verslagleggingsverplichting uit hoofde van 
artikel [38, lid 3, onder e) i),] van het 
[nieuwe Financieel Reglement] presenteert 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad de in dat artikel bedoelde 
informatie over de prestaties gemeten aan 
de hand van de in bijlage XII vastgestelde 
kernreeks van indicatoren.

Overeenkomstig haar 
verslagleggingsverplichting uit hoofde van 
artikel [38, lid 3, onder e), punt i),] van het 
[nieuwe Financieel Reglement] presenteert 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad de in dat artikel bedoelde 
informatie over de prestaties gemeten aan 
de hand van de in bijlage XII vastgestelde 
kernreeks van indicatoren. Met het oog op 
de verwezenlijking van gendergelijkheid 
in de plattelandsgebieden kunnen 
dergelijke in bijlage XII vastgestelde 
indicatoren naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens die nodig zijn voor de 
context- en impactindicatoren zijn 
hoofdzakelijk afkomstig van bestaande 
gegevensbronnen, zoals het informatienet 
inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen en 
Eurostat. Als de gegevens voor deze 
indicatoren niet beschikbaar of niet 
volledig zijn, worden de lacunes verholpen 
in de context van het Europees statistisch 
programma dat krachtens Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad40 is opgericht, het 
rechtskader voor het informatienet inzake 
landbouwbedrijfsboekhoudingen of via 
formele overeenkomsten met andere 
gegevensverstrekkers zoals het 

2. De gegevens die nodig zijn voor de 
context- en impactindicatoren zijn 
hoofdzakelijk afkomstig van bestaande 
gegevensbronnen, zoals het informatienet 
inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen, 
EIGE en Eurostat. Als de gegevens voor 
deze indicatoren niet beschikbaar of niet 
volledig zijn, worden de lacunes verholpen 
in de context van het Europees statistisch 
programma dat krachtens Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad40 is opgericht, het 
rechtskader voor het informatienet inzake 
landbouwbedrijfsboekhoudingen of via 
formele overeenkomsten met andere 
gegevensverstrekkers zoals het 
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Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en het Europees 
Milieuagentschap.

Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en het Europees 
Milieuagentschap.

__________________ __________________
40 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 
de toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 
de communautaire statistiek en Besluit 
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot 
oprichting van een Comité statistisch 
programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 
blz. 164).

40 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek en tot intrekking van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 
de toezending van onder de statistische 
geheimhoudingsplicht vallende gegevens 
aan het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen, Verordening 
(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 
de communautaire statistiek en Besluit 
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot 
oprichting van een Comité statistisch 
programma van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 
blz. 164).

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
 BIJLAGE I

IMPACT-, RESULTAAT- EN OUTPUTINDICATOREN OVEREENKOMSTIG 
ARTIKEL 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke 
doelstellingen van de 

EU

Impactindicatoren Resultaatindicatoren
(enkel gebaseerd op door het GLB gesteunde interventies)

I.22 Bijdragen aan banen in 
plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van de 
arbeidsparticipatie in overwegend 
rurale gebieden

R.31 Groei en banen in plattelandsgebieden: Nieuwe banen in 
ondersteunde projecten 

I.23 Bijdragen aan groei in 
plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van het bbp in 
overwegend rurale gebieden

R.32 Ontwikkeling van de rurale bio-economie: Aantal met 
steun ontwikkelde bio-economiebedrijven

I.24 Een eerlijker GLB: 
Verbeteren van de verdeling van 
GLB-steun 

R.33 Digitalisering van de plattelandseconomie: 
Plattelandsbevolking vallend onder een ondersteunde "slimme 
dorpen"-strategie

Bevorderen van de 
werkgelegenheid, 
groei, sociale 
inclusie en lokale 
ontwikkeling in 
plattelandsgebieden
, met inbegrip van 
bio-economie en 
duurzame bosbouw I.25 Bevorderen van 

plattelandsinclusie: Ontwikkeling 
van de armoede-index in 
plattelandsgebieden

R.34 Aansluiting van het platteland van Europa: Aandeel van 
de plattelandsbevolking dat betere toegang tot diensten en 
infrastructuur door GLB steun geniet
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Specifieke 
doelstellingen van de 

EU

Impactindicatoren Resultaatindicatoren
(enkel gebaseerd op door het GLB gesteunde interventies)

R.35 Bevordering van sociale inclusie: Tot een minderheid en/of 
kwetsbare groep behorend aantal personen dat voordeelt trekt van 
ondersteunde projecten voor sociale inclusie

Amendement

Specifieke 
doelstellingen van de 

EU

Impactindicatoren Resultaatindicatoren
(enkel gebaseerd op door het GLB gesteunde interventies)

I.21 bis Bijdragen aan de 
empowerment van vrouwen in 
plattelandsgebieden: Ontwikkeling 
van het aandeel vrouwen onder de 
begunstigden van GLB-steun 

I.22 Bijdragen aan banen in 
plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van de 
arbeidsparticipatie in overwegend 
rurale gebieden 

I.22 bis Bijdragen aan een betere 
arbeidsparticipatie van vrouwen en 
meer vrouwelijk ondernemerschap 
in plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in 
overwegend rurale gebieden

R.30 bis Vrouwen in landbouwactiviteiten: Verhoging van het 
aandeel vrouwen dat GLB-steun ontvangt, met inbegrip van steun 
in het kader van alle soorten GLB-betalingen; aantal vrouwelijke 
landbouwers dat een landbouwbedrijf start met steun van het 
GLB 

R.30 ter Jonge vrouwen in plattelandsgebieden. Verhoging van 
het aandeel jonge vrouwen dat steun ontvangt voor de oprichting 
van landbouwbedrijven of -handelszaken in het kader van het 
GLB

R.31 Groei en banen in plattelandsgebieden: Nieuwe banen in 
ondersteunde projecten 

R.31 bis Bevorderen van de werkgelegenheid voor vrouwen in 
plattelandsgebieden Het aandeel banen voor vrouwen en 
vrouwelijk ondernemerschap in projecten die gefinancierd 
worden met GLB-steun

I.23 Bijdragen aan groei in 
plattelandsgebieden: 
Ontwikkeling van het bbp in 
overwegend rurale gebieden

R.32 Ontwikkeling van de rurale bio-economie: Aantal met 
steun ontwikkelde bio-economiebedrijven

I.24 Een eerlijker GLB: 
Verbeteren van de verdeling van 
GLB-steun 

R.33 Digitalisering van de plattelandseconomie: 
Plattelandsbevolking vallend onder een ondersteunde "slimme 
dorpen"-strategie

I.25 Bevorderen van 
plattelandsinclusie: Ontwikkeling 
van de armoede-index in 
plattelandsgebieden, uitgesplitst 
naar geslacht 

R.34 Aansluiting van het platteland van Europa: Aandeel van 
de plattelandsbevolking dat betere toegang tot diensten en 
infrastructuur door GLB steun geniet, eventueel met inbegrip van 
het aandeel vrouwen in plattelandsgebieden dat met GLB-steun 
een beroepsopleiding volgt of gebruikmaakt van 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw, en het aandeel vrouwen 
dat deelneemt aan plaatselijke actiegroepen en plaatselijke 
partnerschappen in het kader van het Leader-programma. 

Bevorderen van de 
werkgelegenheid, met 
bijzondere aandacht 
voor vrouwen, 
bevorderen van 
gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen 
en verbeteren van de 
participatie van 
vrouwen in 
economische 
activiteiten, bevorderen 
van duurzame groei, 
sociale inclusie en 
lokale ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, 
met inbegrip van bio-
economie en duurzame 
bosbouw;

R.35 Bevordering van sociale inclusie: Tot een minderheid en/of 
kwetsbare groep behorend aantal begunstigden van ondersteunde 
projecten voor sociale inclusie, uitgesplitst naar geslacht
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage X bis (nieuw) – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
BIJLAGE X bis
IN ARTIKEL 86, LID 3 BIS, BEDOELDE MINIMUMBEDRAGEN UITGETROKKEN 
VOOR DE DOELSTELLING "AANTREKKEN VAN VROUWELIJKE LANDBOUWERS"

Kalenderjaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 en de 
daaropvolgende jaren

België 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgarije 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tsjechië 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Denemarken 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Duitsland 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estland 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Ierland 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Griekenland 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Spanje 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Frankrijk 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Kroatië 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Italië 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Cyprus 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Letland 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Litouwen 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxemburg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Hongarije 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Nederland 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Oostenrijk 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polen 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Roemenië 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovenië 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slowakije 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finland 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Zweden 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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