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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur verwelkomt het voorstel en is van mening dat de gezondheidscontrole van het 
GLB moet leiden tot vermindering van de bureaucratie, vereenvoudiging van procedures en 
een betere coördinatie van instrumenten.

Daarom vindt de rapporteur dat de financiering van plattelandsontwikkeling en van andere 
relevante communautaire beleidsterreinen, zoals het cohesiebeleid, gecoördineerd moeten 
worden. Dit zou bijdragen aan het beter op elkaar afstemmen van acties, het voorkomen van 
overlapping en het verhogen van de beschikbare middelen.

Aangezien de financiering van plattelandsontwikkeling reeds onder financiële druk staat moet 
worden gewaarborgd dat er voor lopende en goedgekeurde acties voldoende middelen zijn om 
de implementatie te verzekeren. Daarom moet lidstaten de mogelijkheid worden geboden hun 
programma’s voor plattelandsontwikkeling op te zetten overeenkomstig hun specifieke 
behoeften.

Gezien de beperkte middelen voor plattelandsontwikkeling in het algemeen is de rapporteur 
van mening dat overwogen moet worden de financieringsbronnen voor structurele 
ontwikkeling en plattelandsontwikkeling te koppelen. Daarom moet de mogelijkheid van het 
hergebruik van onbestede middelen van de structuurfondsen (vanwege de N+2, N+3-regel) 
een belangrijk instrument zijn dat kan bijdragen aan de ondersteuning van niet alleen het 
cohesiebeleid, maar ook van programma’s voor plattelandsontwikkeling (ook al worden deze 
momenteel gefinancierd uit rubriek 2). Hiertoe moet grotere flexibiliteit worden toegepast.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
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voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 
betreffende de nieuwe uitdagingen.

voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor zowel lopende als 
nieuwe concrete acties betreffende de 
nieuwe uitdagingen, overeenkomstig de 
besluiten van elke lidstaat. Hierbij dient 
echter te worden voorkomen dat 
landbouwproductie wordt ontmoedigd 
indien deze een essentiële bijdrage aan de 
plattelandsontwikkeling levert.

Motivering

Naast de onlangs vastgestelde uitdagingen moet worden gewaarborgd dat voor zowel lopende 
als goedgekeurde acties voldoende financiering voor de implementatie ervan beschikbaar is.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Deze acties moeten in 
overeenstemming zijn met acties die 
worden gefinancierd uit andere 
communautaire fondsen, met name de 
structuurfondsen (Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, Europees Sociaal 
fonds en Cohesiefonds).

Motivering

Een benadering waarbij coördinatie plaatsvindt met andere relevante beleidsterreinen van de  
EU, zoals het cohesiebeleid, zou bijdragen aan het beter op elkaar afstemmen van acties, het 
voorkomen van overlapping en het verhogen van de beschikbare middelen. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Teneinde voldoende financiering 
voor programma’s voor 
plattelandsontwikkeling te waarborgen, 
moet grotere flexibiliteit worden toegepast 
om de mogelijkheid te bieden binnen één 
en dezelfde lidstaat ook gebruik te maken 
van onbestede middelen van de 
structuurfondsen (rubriek 1b) voor dit 
doel.

Motivering
De mogelijkheid van hergebruik van onbestede middelen van de structuurfondsen (vanwege 
de N+2, N+3-regel) ter ondersteuning van andere programma's van de EU op het gebied van 
cohesiebeleid en plattelandsontwikkeling, moet serieus worden overwogen. De beperkte 
middelen die beschikbaar zijn voor structurele acties ter plaatse maken de invoering van een 
nieuw systeem noodzakelijk. Tevens moet grotere flexibiliteit worden toegepast om deze 
middelen ook te kunnen gebruiken voor plattelandsontwikkeling (momenteel gefinancierd met 
rubriek 2).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1  punt 3
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 16 bis – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten zorgen voor synergie 
met gelijksoortige acties gefinancierd met 
andere communautaire fondsen, met 
name de structuurfondsen, en moeten 
waar passend geïntegreerde benaderingen 
ontwikkelen voor strategieën, acties en 
financiering.

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 2.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

(6 bis) Artikel 60 wordt vervangen door 
het volgende:
5 bis. Indien een onder deze afdeling 
vallende maatregel is gericht op concrete 
acties die ook subsidiabel zijn in het 
kader van een ander communautair 
steuninstrument, inclusief de 
structuurfondsen en het communautair 
steuninstrument voor de visserij, stelt de 
lidstaat in elk programma de 
administratieve controles vast voor de 
concrete acties die worden ondersteund 
door het ELFPO, respectievelijk die 
welke worden ondersteund door het 
andere communautaire steuninstrument.

Motivering

“Arbitraire” afbakeningscriteria betekenen in de praktijk dat bepaalde actoren in de sectoren 
fruit en groenten, wijn, olijfolie, schapenvlees, rundvlees en kalfsvlees, bijenhouderij en 
suiker geen toegang hebben tot een van de twee instrumenten (GMO of ROP). Het is mogelijk 
om "dubbele financiering" te voorkomen door middel van administratieve controles, maar 
niet via van tevoren vastgestelde, arbitraire restricties, zoals de plafonds.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 69 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

5 bis. In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande, na 1 januari 2010 
goedgekeurde
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 

5 bis. In het tijdvak 1 januari 2010-31 
december 2015 besteden de lidstaten in het 
kader van de bestaande 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s een 
bedrag dat overeenstemt met de bedragen 
die voortvloeien uit de overeenkomstig 
artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
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artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis 
van de onderhavige verordening.

Verordening (EG) nr. [XXXX/2008 
(nieuwe verordening over regelingen voor 
rechtstreekse steun)] toegepaste verplichte 
modulatie, als communautaire steun voor 
zowel bestaande als nieuwe concrete acties 
in verband met de nieuwe uitdagingen, 
overeenkomstig de besluiten van elke 
lidstaat.

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.
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