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Amendement 74
Britta Reimers

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. stelt onderstaand standpunt in eerste 
lezing vast;

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

Or. de

Motivering

Voor de landbouw en voor consumenten is het wenselijk in een vrij en markteconomisch 
georiënteerd Europa de landbouw te bevrijden van financiële steun en bevoogding van 
overheidswege. Helaas slaat de Commissie met dit voorstel deze weg niet in. Subsidiegelden 
worden niet systematisch afgebouwd. Het is eerder zo dat de aanwezige structuren op 
bureaucratische wijze versterkt worden waardoor er meerkosten ontstaan voor aanvragers en 
lidstaten.

Amendement 75
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op de verschillende niveaus van 
concurrentievermogen (lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal) van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
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de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Daarnaast moet de 
bevordering van samenwerking tussen en 
gezamenlijke acties van landbouwers, 
bedrijven en netwerken voor 
plattelandsontwikkeling een belangrijke 
prioriteit vormen, ten einde te zorgen voor 
duurzaamheid en welvaart op de lange 
termijn voor landbouw- en 
plattelandsgebieden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met de 
uiteenlopende kenmerken en categorieën 
van potentiële begunstigden die in de 
verschillende plattelandsgebieden kunnen 
bestaan, en met de horizontale 
doelstellingen inzake milieu, innovatie en 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Matigingsmaatregelen 
moeten zowel betrekking hebben op de 
beperking van emissies in de landbouw en 
bosbouw van belangrijke activiteiten zoals 
dierlijke productie, het gebruik van 
meststoffen als op het behoud van 
koolstofputten en de verbetering van 
koolstofvastlegging met betrekking tot 
grondgebruik, veranderingen van het 
grondgebruik en de bosbouwsector. De 
prioriteit van de Unie met betrekking tot 
kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. en

Amendement 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de (5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
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plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de verbetering van 
dierenwelzijn, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector, 
en op de stimulering van aansluitingen 
tussen plattelands- en stedelijke gebieden 
ten behoeve van betere nutriëntencircuits. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. en
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Amendement 77
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, met 
de horizontale doelstellingen inzake milieu, 
innovatie, de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
een aanpak die is gericht op een blijvende 
bevolking van het platteland. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
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horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector, op 
sociaal terrein en op arbeidsterreinen die
zijn afgeleid van de landbouw moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. de

Motivering

De adviesdiensten moeten ook gebruikt kunnen worden voor het op- en uitbouwen van 
activiteiten die voortkomen uit de landbouw, zoals de directe afzet van landbouwproducten en 
landbouwtoerisme en voor sociale, marktgerichte instellingen, zoals ouderen- en kinderzorg.

Amendement 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op 
veiligheidsmaatregelen en een groter 
veiligheidsbewustzijn op het bedrijf, op de 
organisatie van de voedselketen en van het 
risicobeheer in de landbouw, op de 
instandhouding en versterking van de 
ecosystemen die afhankelijk zijn van de 
landbouw en de bosbouw, op de 
bevordering van het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen en van de overstap naar een 
koolstofarme economie in de landbouw-, 
de voedings- en de bosbouwsector en op de 
bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en de economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden 
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plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

met de uiteenlopende kenmerken en 
categorieën van potentiële begunstigden 
die in de verschillende plattelandsgebieden 
kunnen bestaan, en met de horizontale 
doelstellingen inzake milieu, innovatie en 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Matigingsmaatregelen 
moeten zowel betrekking hebben op de 
beperking van emissies in de landbouw en 
bosbouw van belangrijke activiteiten zoals 
dierlijke productie, het gebruik van 
meststoffen als op het behoud van 
koolstofputten en de verbetering van 
koolstofvastlegging met betrekking tot 
grondgebruik, veranderingen van het 
grondgebruik en de bosbouwsector. De 
prioriteit van de Unie met betrekking tot 
kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. en

Amendement 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op een korte 
voorzieningsketen, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
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de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector, 
waarbij landbouwers en bosbezitters een 
vergoeding ontvangen voor de geleverde 
diensten en de bijdrage aan het algemeen 
welzijn. De prioriteit van de Unie met 
betrekking tot kennisoverdracht en 
innovatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector moet horizontaal worden 
toegepast in aansluiting op de andere EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling.

Or. it

Amendement 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
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de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op een korte 
voorzieningsketen, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. it

Amendement 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

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

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen in de landbouw, op de 
instandhouding en versterking van de 
ecosystemen die afhankelijk zijn van de 
landbouw en de bosbouw, op de 
bevordering van het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen en van de overstap naar een 
koolstofarme economie in de landbouw-, 
de voedings- en de bosbouwsector en op de 
bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en de economische 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de uiteenlopende kenmerken en 
categorieën van potentiële begunstigden 
die in de verschillende plattelandsgebieden 
kunnen bestaan, en met de horizontale 
doelstellingen inzake milieu, innovatie en 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Matigingsmaatregelen 
moeten zowel betrekking hebben op de 
beperking van emissies in de landbouw en 
bosbouw van belangrijke activiteiten zoals 
dierlijke productie, het gebruik van 
meststoffen als op het behoud van 
koolstofputten en de verbetering van 
koolstofvastlegging met betrekking tot 
grondgebruik, veranderingen van het 
grondgebruik en de bosbouwsector. De 
prioriteit van de Unie met betrekking tot 
kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. en



PE489.640v01-00 12/175 AM\903101NL.doc

NL

Amendement 82
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De prioriteiten van de Unie voor 
plattelandsontwikkeling moeten, rekening 
houdend met het beginsel dat de vervuiler 
betaalt, worden nagestreefd in het kader 
van duurzame ontwikkeling en de 
bevordering door de Unie van de 
doelstelling om het milieu te beschermen 
en te verbeteren zoals omschreven in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag. 
Overeenkomstig de ambitie om ten minste 
20% van de begroting van de Unie aan 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van een door de Commissie goedgekeurde 
methodologie informatie verstrekken over 
de steun voor zulke doelstellingen.

(6) De prioriteiten van de Unie voor 
plattelandsontwikkeling moeten, rekening 
houdend met het beginsel dat de vervuiler
betaalt, worden nagestreefd in het kader 
van duurzame ontwikkeling en de 
bevordering door de Unie van de 
doelstelling om het milieu te beschermen 
en te verbeteren zoals omschreven in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag. 
Overeenkomstig de ambitie om ten minste 
20% van de begroting van de Unie aan 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van een door de Commissie goedgekeurde 
methodologie informatie verstrekken over 
de manier waarop zij de 
biodiversiteitsstrategie en de 
klimaatveranderingsdoelstellingen zullen 
implementeren.

Or. en

Amendement 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De prioriteiten van de Unie voor 
plattelandsontwikkeling moeten, rekening 
houdend met het beginsel dat de vervuiler 
betaalt, worden nagestreefd in het kader 
van duurzame ontwikkeling en de 
bevordering door de Unie van de 
doelstelling om het milieu te beschermen 
en te verbeteren zoals omschreven in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag. 
Overeenkomstig de ambitie om ten minste 
20% van de begroting van de Unie aan 

(6) De prioriteiten van de Unie voor 
plattelandsontwikkeling moeten, rekening 
houdend met het beginsel dat de vervuiler 
betaalt en dat wie bijdraagt aan een beter 
milieu wordt beloond, worden nagestreefd 
in het kader van duurzame ontwikkeling en 
de bevordering door de Unie van de 
doelstelling om het milieu te beschermen 
en te verbeteren zoals omschreven in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag. 
Overeenkomstig de ambitie om ten minste 
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klimaatveranderingsdoelstellingen te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van een door de Commissie goedgekeurde 
methodologie informatie verstrekken over 
de steun voor zulke doelstellingen.

20% van de begroting van de Unie aan 
klimaatveranderingsdoelstellingen te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van een door de Commissie goedgekeurde 
methodologie informatie verstrekken over 
de steun voor zulke doelstellingen.

Or. it

Amendement 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Overeenkomstig het Verdrag 
moet de EU door middel van haar optreden 
ten gunste van de plattelandsontwikkeling 
bijdragen tot de opheffing van 
ongelijkheden tussen en de bevordering 
van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en tot non-discriminatie. Een lidstaat moet 
hetzij een enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere 
EU-beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale 

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Overeenkomstig het Verdrag 
moet de EU door middel van haar optreden 
ten gunste van de plattelandsontwikkeling 
bijdragen tot de opheffing van 
ongelijkheden tussen en de bevordering 
van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en tot non-discriminatie. Een lidstaat moet 
een enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, een reeks 
regionale programma's of een nationaal 
programma en een reeks regionale 
programma's voorbereiden. Indien een 
lidstaat opteert voor een nationaal 
programma en een reeks regionale 
programma's, zullen de maatregelen of 
soorten acties op nationaal of regionaal 
niveau worden geprogrammeerd. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
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programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een gecoördineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren.

te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere 
EU-beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale 
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een gecoördineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren. Indien een lidstaat opteert voor 
het naast elkaar bestaan van een 
nationaal programma en regionale 
programma's, dient het nationaal kader 
gemeenschappelijke elementen te bevatten 
die de samenhang en de relatie tussen de 
programma's garanderen.

Or. es

Motivering

In het geval van lidstaten met een groot aantal regio's waarbij is geopteerd voor regionale 
programma's, is een nationaal programma van essentieel belang voor de uitvoering van 
eenzelfde maatregel in verschillende regio's.

Amendement 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Overeenkomstig het Verdrag 
moet de EU door middel van haar optreden 
ten gunste van de plattelandsontwikkeling 
bijdragen tot de opheffing van 

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Overeenkomstig het Verdrag 
moet de EU door middel van haar optreden 
ten gunste van de plattelandsontwikkeling 
bijdragen tot de opheffing van 
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ongelijkheden tussen en de bevordering 
van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en tot non-discriminatie. Een lidstaat moet 
hetzij een enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere 
EU-beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale 
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een gecoördineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren.

ongelijkheden tussen en de bevordering 
van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en tot non-discriminatie. Een lidstaat moet 
een enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, een reeks 
regionale programma's of een nationaal 
programma en een reeks regionale 
programma's voorbereiden. Indien een 
lidstaat opteert voor een nationaal 
programma en een reeks regionale 
programma's, zullen de maatregelen of 
soorten acties op nationaal of regionaal 
niveau worden geprogrammeerd. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere 
EU-beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een gecoördineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren. Indien een lidstaat opteert voor 
het naast elkaar bestaan van een 
nationaal programma en regionale 
programma's, dient het nationaal kader 
gemeenschappelijke elementen te bevatten 
die de samenhang en de relatie tussen de 
programma's garanderen.

Or. es

Motivering

In het geval van lidstaten met een groot aantal regio's waarbij is geopteerd voor regionale 
programma's, is uit de huidige programmeringsperiode 2007-2013 gebleken dat bepaalde 
maatregelen niet in de programma's passen omdat het de territoriale werkingssfeer van een 
enkel gebied overstijgt, zoals het geval is bij interregionale samenwerking. Een nationaal 
programma is daarom van essentieel belang voor de uitvoering van eenzelfde maatregel in 
verschillende regio's.
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Amendement 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere EU-
beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale 
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een gecoördineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren.

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden, 
waarbij een passende vertegenwoordiging 
van ondervertegenwoordigde groepen, 
met name vrouwen, in de commissies voor 
deze ontwikkelingsprogramma's verplicht 
moet zijn om te garanderen dat bij lokale 
ontwikkelingsstrategieën voldoende 
aandacht wordt geschonken aan hun 
behoeften. Elk programma moet, naast een 
selectie van maatregelen, ook een strategie 
omvatten aan de hand waarvan de 
streefdoelen die ten aanzien van de EU-
prioriteiten zijn vastgesteld, moeten 
worden gehaald. De programmering dient 
in overeenstemming te zijn met de EU-
prioriteiten, aangepast te zijn aan de 
nationale context en een aanvulling te 
vormen op de andere EU-beleidsgebieden, 
waaronder het landbouwbeleid, het 
cohesiebeleid en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Lidstaten die opteren voor 
een reeks regionale programma's, moeten 
tevens in staat zijn een nationaal kader, 
zonder afzonderlijke begrotingstoewijzing, 
voor te bereiden teneinde een 
gecoördineerde aanpak van natiewijde 
uitdagingen door de regio's te faciliteren.
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Or. de

Amendement 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere EU-
beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Lidstaten die opteren voor een reeks 
regionale programma's, moeten tevens in 
staat zijn een nationaal kader, zonder 
afzonderlijke begrotingstoewijzing, voor te 
bereiden teneinde een gecoördineerde 
aanpak van natiewijde uitdagingen door 
de regio's te faciliteren.

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en efficiënt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale en regionale context 
en een aanvulling te vormen op de andere 
EU-beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Wanneer een lidstaat opteert voor een 
reeks nationale en/of regionale 
programma's, moet het nationale kader 
gemeenschappelijke elementen bevatten 
die de samenhang en de koppeling 
verzekeren tussen de nationale strategie 
en de regionale strategieën.

Or. it
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Amendement 88
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgesteld tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet het de lidstaten worden toegestaan 
het steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Tevens 
moet, op voet van gelijkheid, worden 
ingezet op ondersteuning van de 
geleidelijke integratie van vrouwen bij 
werk op het platteland, de erkenning van 
het werk dat zij uitvoeren voor de 
diversifiëring van de activiteiten en het 
creëren van specifieke begrotingslijnen 
ter ondersteuning van het 
ondernemerschap van vrouwen op het 
platteland, aangezien zij door deze 
multifunctionele rol aanzienlijk bij 
kunnen dragen aan de vooruitgang en de 
innovatie in alle lagen van de 
maatschappij en tot een verhoging van de 
levenskwaliteit op het platteland. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet het de lidstaten worden toegestaan 
het steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. es
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Motivering

Bijdragen aan de gelijkheid van vrouwen op het platteland en de erkenning van hun bijdrage 
aan het inkomen en het welzijn van de sector.

Amendement 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden, de instelling van een korte 
voorzieningsketen en vrouwen op het 
platteland, met als voornaamste doel 
vrouwen op het platteland een 
toekomstperspectief te beiden en het 
beleid actief af te stemmen op een 
blijvende aanwezigheid van vrouwen op 
het platteland. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. de

Motivering

Het is dringend nodig maatregelen te nemen tegen het van het platteland wegtrekken van jonge,
goed opgeleide vrouwen. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het platteland 
en zijn doorslaggevend voor de kwaliteit van leven aldaar.
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Amendement 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, vrouwen in de landbouw, 
kleine landbouwbedrijven, berggebieden 
en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. it

Amendement 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
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opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, biologische landbouw, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. en

Amendement 92
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
landbouwbedrijven met een hoge 
natuurwaarde, berggebieden, de instelling 
van een korte voorzieningsketen en het 
aanpakken van milieuvraagstukken. De 
thematische subprogramma's moeten 
tevens de mogelijkheid bieden de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een grote impact op de ontwikkeling van 
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dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

plattelandsgebieden aan te pakken zonder 
negatieve sociale en milieueffecten te 
veroorzaken. Met het oog op een 
efficiëntere toepassing van dergelijke 
thematische subprogramma's moet de 
lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. en

Amendement 93
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden, waterrijke gebieden, peri-
urbane gebieden en de instelling van een 
korte voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. fr
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Amendement 94
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden, ultraperifere gebieden en de 
instelling van een korte voorzieningsketen. 
De thematische subprogramma's moeten 
tevens de mogelijkheid bieden de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een grote impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. pt

Amendement 95
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Indien gerechtvaardigd kunnen 
andere aandachtsgebieden dan die welke 
in deze verordening zijn uiteengezet in 
programma's worden opgenomen 
teneinde verwezenlijking van de 
prioriteiten na te streven. In sommige 
gevallen kan het voorkomen dat de ex-
ante-evaluatie en SWOT-analyse van een 
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programma niet stroken met de noodzaak 
om een bepaalde prioriteit aan te pakken, 
bijvoorbeeld omdat de prioriteit op een 
andere manier is aangepakt. In zulke 
gevallen hoeven programma's niet 
noodzakelijkerwijs alle zes de prioriteiten 
aan te pakken.

Or. en

Amendement 96
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis ) Om bij te dragen aan het 
oplossen van de problematiek inzake het 
niet erkennen van economische 
activiteiten op het platteland van vrouwen 
en om het ondernemerschap en het werk 
van vrouwen op het platteland te 
bevorderen, dienen de lidstaten en de 
Commissie specifieke indicatoren te 
ontwerpen waarmee de progressie van 
vrouwen op deze gebieden gemeten en 
hun bijdrage aan het inkomen en het 
welzijn van het platteland beoordeeld kan 
worden.

Or. es

Amendement 97
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moeten bepaalde voorschriften 
voor de programmering en de herziening 
van plattelandsontwikkelingsprogramma's 
worden vastgesteld. Voor herzieningen die 
de strategie van de programma's of de 
respectieve financiële bijdragen van de 

(12) Er moeten bepaalde voorschriften 
voor de programmering en de herziening 
van plattelandsontwikkelingsprogramma's 
worden vastgesteld. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten hebben om middels 
uitvoeringshandelingen te beslissen over 
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Unie onverlet laten, moet een minder 
zware procedure worden vastgesteld.

verzoeken tot programmawijzigingen die 
leiden tot een verandering in de 
programmastrategie. Voor herzieningen 
die de strategie van de programma's of de 
respectieve financiële bijdragen van de 
Unie onverlet laten, moet een minder 
zware procedure worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 98
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moeten bepaalde voorschriften 
voor de programmering en de herziening 
van plattelandsontwikkelingsprogramma's 
worden vastgesteld. Voor herzieningen die 
de strategie van de programma's of de 
respectieve financiële bijdragen van de 
Unie onverlet laten, moet een minder 
zware procedure worden vastgesteld.

(12) Er moeten bepaalde voorschriften 
voor de programmering en de herziening 
van plattelandsontwikkelingsprogramma's 
worden vastgesteld. Voor herzieningen die 
de strategie van de programma's of de 
respectieve financiële bijdragen van de 
Unie onverlet laten, moet een 
vereenvoudigde procedure worden
vastgesteld.

Or. pt

Amendement 99
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de rechtszekerheid en de 
duidelijkheid van de procedure voor 
wijziging van programma's te garanderen, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
criteria op basis waarvan voorgestelde 
wijzigingen van de gekwantificeerde 
streefdoelen van de programma's als 

(13) Om de rechtszekerheid en de 
duidelijkheid van de procedure voor 
wijziging van programma's te garanderen, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
criteria.



PE489.640v01-00 26/175 AM\903101NL.doc

NL

ingrijpend worden beschouwd, in welk 
geval het betrokken programma moet 
worden gewijzigd op grond van een 
uitvoeringshandeling die overeenkomstig 
artikel 91 van de onderhavige verordening 
wordt vastgesteld.

Or. de

Motivering

Wijzigingen van programma's zijn geen zuiver technische beslissingen.

Amendement 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
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de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. De lidstaten zijn 
gehouden om overeenkomstig artikel 15 
met name de scholing van vrouwen op het 
platteland te ondersteunen en hun 
initiatieven bij het op- en uitbouwen van 
kmo's op het platteland, op sociaal terrein 
en op arbeidsterreinen die zijn afgeleid 
van de landbouw, te stimuleren uit het 
oogpunt van een blijvende bevolking van 
het platteland. Om ervoor te zorgen dat de 
acties op het gebied van kennisoverdracht 
en voorlichting ook daadwerkelijk deze 
resultaten opleveren, moet van de 
aanbieders van kennisoverdrachtsdiensten 
worden geëist dat zij over alle hiertoe 
vereiste capaciteiten beschikken.

Or. de

Motivering

Het platteland loopt gevaar leeg te bloeden, doordat met name jonge, goed opgeleide mensen 
van het platteland wegtrekken. Daarom is het dringend noodzakelijk gekwalificeerde banen en 
gezinsvriendelijke structuren te scheppen om deze mensen een toekomst- en blijfperspectief op 
het platteland te bieden.

Amendement 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
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voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworven kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's, mits deze 
kmo's direct verband houden met de 
agrarische sector, de voedselsector of de 
bosbouwsector en een gunstig economisch 
effect hebben op de landbouw- en 
bosbouwsector, in staat stellen om met 
name concurrerender te werken, efficiënter 
gebruik te maken van de hulpbronnen, hun 
milieuprestatie te verbeteren en 
tegelijkertijd bij te dragen tot de 
duurzaamheid van de plattelandseconomie. 
Om ervoor te zorgen dat de acties op het 
gebied van kennisoverdracht en 
voorlichting ook daadwerkelijk deze 
resultaten opleveren, moet van de 
aanbieders van kennisoverdrachtsdiensten 
worden geëist dat zij over alle hiertoe 
vereiste capaciteiten beschikken.

Or. it

Amendement 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle de 
Sarnez

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 



AM\903101NL.doc 29/175 PE489.640v01-00

NL

is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, leerlingstelsels, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

Or. en

Amendement 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
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"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector, ngo's en rurale kmo's in 
staat stellen om met name concurrerender 
te werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste elementen in de verordening inzake plattelandsontwikkeling is 
innovatie. Een innovatiesysteem wordt door de Wereldbank gedefinieerd als een netwerk van 
organisaties, bedrijven en individuen die tot doel hebben nieuwe producten, nieuwe processen en 
nieuwe vormen van organisatie in het economisch circuit te brengen, samen met de instellingen 
en beleidsmaatregelen die op hun gedrag en prestaties van invloed zijn. Hierbij moeten ngo's de 
nadruk krijgen, aangezien zij tot de actoren behoren die landbouwers zouden kunnen helpen om 
hun marktpositie in de toekomst te versterken. 

Amendement 104
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in de land-
en bosbouwsector in staat stellen om met 
name concurrerender te werken, efficiënter 
gebruik te maken van de hulpbronnen, hun 
milieuprestatie te verbeteren en 
tegelijkertijd bij te dragen tot de 
duurzaamheid van de plattelandseconomie. 
Om ervoor te zorgen dat de acties op het 
gebied van kennisoverdracht en 
voorlichting ook daadwerkelijk deze 
resultaten opleveren, moet van de 
aanbieders van kennisoverdrachtsdiensten 
worden geëist dat zij over alle hiertoe 
vereiste capaciteiten beschikken.

Or. pt
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Amendement 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De structuur van de 
werkgelegenheid in de sector, waarin 
werknemers goed zijn voor meer dan 50% 
van de totale werkegelegenheid, en de 
incidentele werknemers en 
seizoensarbeiders in enkele lidstaten, 
regio's en teelten de meerderheid vormen, 
zorgt voor een groep die bijzonder 
gevoelig is voor risico's van uitsluiting en 
armoede. Gezien het feit dat het 
bevorderen van integratie en 
armoedebestrijding een van de zes 
prioriteiten van de Europa 2020-strategie 
vormt, is het daarom noodzakelijk dat de 
landbouwers in loondienst of werknemers 
in de landbouw, en met name de 
incidentele werknemers en 
seizoensarbeiders, hun sociale - en 
arbeidsvoorwaarden verbeterd zien en dat 
de continuïteit van seizoensgebonden 
werk wordt bevorderd (stabiele 
arbeidssituatie) hetgeen de 
professionalisering van de werknemers 
ten goede komt en daarmee zorgt voor een 
beter concurrentievermogen en beeld van 
de sector.

Or. es

Amendement 106
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om ervoor te zorgen dat de 
kennisoverdrachtsdiensten die organisaties 
aanbieden, op het gebied van kwaliteit en 
aard in overeenstemming zijn met de 

(15) Om ervoor te zorgen dat de 
kennisoverdrachtsdiensten die organisaties 
aanbieden, op het gebied van kwaliteit en 
aard in overeenstemming zijn met de 
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doelstellingen van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, dat de 
financiële middelen doelgerichter worden 
gebruikt en dat de regelingen voor 
uitwisselingen en bezoeken op 
landbouwbedrijfsniveau duidelijk worden 
onderscheiden van soortgelijke acties in het 
kader van andere EU-regelingen, moet de 
Commissie ertoe worden gemachtigd 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag aan te nemen met 
betrekking tot de minimumkwalificaties 
van organen die kennisoverdrachtdiensten 
aanbieden en met betrekking tot de 
subsidiabele kosten, de duur en de inhoud 
van regelingen voor uitwisselingen en 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau.

doelstellingen van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, dat de 
financiële middelen doelgerichter worden 
gebruikt en dat de regelingen voor 
uitwisselingen en bezoeken op 
landbouwbedrijfsniveau duidelijk worden 
onderscheiden van soortgelijke acties in het 
kader van andere EU-regelingen, moeten
minimumkwalificaties worden vastgesteld 
van organen die kennisoverdrachtdiensten 
aanbieden en met betrekking tot de 
subsidiabele kosten, de duur en de inhoud 
van regelingen voor uitwisselingen en 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau.

Or. pt

Amendement 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle de 
Sarnez

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Met name worden met het oog op 
de doelstellingen van verjonging in 
plattelandsgebieden en een grotere 
overdracht van kennis en vaardigheden in 
de landbouw, de lidstaten ertoe 
aangemoedigd om agrarische 
leerlingstelsels op te zetten als onderdeel 
van hun programma's voor 
plattelandsontwikkeling waarbij jongeren 
worden uitgenodigd zich als leerling in te 
schrijven. Dit moeten meerjarenstelsels 
zijn die zich uitstrekken over drie tot vijf 
jaar en ervoor zorgen dat leerlingen op 
bedrijven van deelnemende landbouwers 
tewerk worden gesteld. In het laatste jaar 
of de laatste jaren van het stelsel worden 
leerlingen dan naar deelnemende 
landbouwbedrijven in andere lidstaten 
gestuurd ten einde uitwisseling van beste 
praktijken in de gehele Unie te 
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verzekeren. Gedurende de volledige 
leertijd dient beroepsopleiding te worden 
geboden. Na het met succes doorlopen 
van de opleiding, komt de leerling in 
aanmerking voor aanloopsteun en steun 
voor de ontwikkeling van een eigen 
bedrijf als jonge landbouwer, 
nieuwkomer, kleine landbouwer of 
ondernemer op het platteland.

Or. en

Amendement 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's binnen 
de landbouw- en voedselsector in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
binnen de landbouw- en voedselsector
worden gestimuleerd opdat hier optimaal 
gebruik van wordt gemaakt. Om de 
kwaliteit en de doeltreffendheid van het 
verstrekte advies te versterken, moet 
worden bepaald dat de adviseurs op zijn 
minst over minimumkwalificaties moeten 
beschikken en geregeld opleiding moeten 
volgen. Bedrijfsadviesdiensten, zoals 
omschreven in Verordening (EU) nr. 
HV/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van [...]14 moeten de landbouwers 
helpen de prestatie van hun 
landbouwbedrijf te beoordelen en na te 
gaan waar verbeteringen moeten worden 
aangebracht op het gebied van de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen, 
de goede landbouw- en milieucondities, de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
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betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. Waar relevant dient het 
advies tevens betrekking te hebben op 
arbeidsveiligheidsnormen. In het advies 
mogen ook onderwerpen worden 
behandeld die te maken hebben met de 
prestatie van het landbouwbedrijf of de 
onderneming op economisch, agrarisch of 
ecologisch vlak. Bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

landbouwpraktijken zoals omschreven in 
Verordening (EU) nr. RB/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van […]15, 
de voorschriften of acties betreffende 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, 
waterbescherming, melding van 
dierziekten en innovatie op zijn minst zoals 
bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) 
nr. HV/2012. Waar relevant dient het 
advies tevens betrekking te hebben op 
arbeidsveiligheidsnormen. In het advies 
moeten ook onderwerpen worden 
behandeld die te maken hebben met de 
prestatie van het landbouwbedrijf of de 
onderneming op economisch, agrarisch of 
ecologisch vlak. Bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

Or. it

Amendement 109
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van […]14

(16) Bedrijfsadviesdiensten zoals bedoeld 
in artikel 16 kunnen landbouwers, 
bosbezitters, kmo's op het platteland, 
marktdeelnemers op sociaal terrein en 
marktdeelnemers op werkterreinen die 
zijn afgeleid van de landbouw in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf, onderneming of 
arbeidsterrein te verbeteren. Daarom moet 
zowel de oprichting van dergelijke diensten 
als het gebruik van het door hen verstrekte 
advies worden gestimuleerd. Om de 
kwaliteit en de doeltreffendheid van het 
verstrekte advies te versterken, moet 
worden bepaald dat de adviseurs op zijn 
minst over minimumkwalificaties moeten 
beschikken en geregeld opleiding moeten 
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moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HR/2012. Waar relevant dient het 
advies tevens betrekking te hebben op 
arbeidsveiligheidsnormen. In het advies 
mogen ook onderwerpen worden 
behandeld die te maken hebben met de 
prestatie van het landbouwbedrijf of de 
onderneming op economisch, agrarisch of 
ecologisch vlak. Bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

volgen. Bedrijfsadviesdiensten, zoals 
omschreven in Verordening (EU) nr. 
HV/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van […]14 moeten de landbouwers 
helpen de prestatie van hun 
landbouwbedrijf te beoordelen en na te 
gaan waar verbeteringen moeten worden 
aangebracht op het gebied van de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen, 
de goede landbouw- en milieucondities, de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken zoals omschreven in 
Verordening (EU) nr. RB/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van […]15, 
de voorschriften of acties betreffende 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, 
waterbescherming, melding van 
dierziekten en innovatie op zijn minst zoals 
bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) 
nr. HR/2012. Waar relevant dient het 
advies tevens betrekking te hebben op 
arbeidsveiligheidsnormen. In het advies 
mogen ook onderwerpen worden 
behandeld die te maken hebben met de 
prestatie van het landbouwbedrijf of de 
onderneming op economisch, agrarisch of 
ecologisch vlak. Bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

Or. de

Motivering

De adviesdiensten moeten ook gebruikt kunnen worden voor het op- en uitbouwen van 
activiteiten die zijn afgeleid van de landbouw, zoals de directe afzet van landbouwproducten en 
landbouwtoerisme en van sociale, marktgerichte instellingen, zoals ouderen- en kinderzorg.

Amendement 110
Spyros Danellis

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen (16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
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landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. In het advies mogen 
ook onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 
economisch, agrarisch of ecologisch vlak. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. Bedrijfsadviesdiensten 
moeten ook informatie verstrekken over 
effectief risicobeheer en over de voor 
landbouwers voorhanden risico-opties. 
Waar relevant dient het advies tevens 
betrekking te hebben op 
arbeidsveiligheidsnormen. In het advies 
mogen ook onderwerpen worden 
behandeld die te maken hebben met de 
prestatie van het landbouwbedrijf of de 
onderneming op economisch, agrarisch of 
ecologisch vlak. Bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.
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Or. en

Amendement 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. In het advies mogen 
ook onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. In het advies mogen 
ook onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 
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economisch, agrarisch of ecologisch vlak. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

economisch, agrarisch of ecologisch vlak. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren. Voorts moeten 
bedrijfsadviesdiensten in de context van 
het toenemend aantal al dan niet 
dodelijke ongevallen in 
landbouwbedrijven advies en begeleiding 
bieden ter verbetering van de 
veiligheidsmaatregelen op het bedrijf en 
van de veiligheid van degenen die op 
boerderijen werken en leven.

Or. en

Motivering

Landbouwers oefenen een gevaarlijk beroep met een hoog risicoprofiel uit. Hun risico om bij 
een ongeval op de werkplek om te komen is zeven keer groter dan dat van de arbeidskrachten in 
het algemeen. In de EU doen zich jaarlijks doorgaans 550 dodelijke ongevallen in de landbouw 
voor. Meer informatie over en een groter bewustzijn van veiligheidsmaatregelen op het bedrijf 
zouden landbouwers helpen deze situatie aan te pakken, aangezien gezondheid en veiligheid een 
essentiële vereiste vormen voor duurzame landbouwactiviteiten en bedrijfsbeheer.

Amendement 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
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in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. In het advies mogen 
ook onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 
economisch, agrarisch of ecologisch vlak. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, water- en 
bodembescherming, advies over 
geïntegreerde gewasbescherming en 
gebruik van niet-chemische alternatieven, 
melding van dierziekten en innovatie op 
zijn minst zoals bedoeld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. HV/2012. In het 
advies mogen ook onderwerpen worden 
behandeld die te maken hebben met de 
prestatie van het landbouwbedrijf of de 
onderneming op economisch, agrarisch of 
ecologisch vlak. Bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Richtlijn 2009/128/EG inzake duurzaam gebruik van 
pesticiden scheppen de lidstaten de noodzakelijke voorwaarden, of zorgen zij ervoor dat de 
noodzakelijke voorwaarden worden geschapen, voor het in de praktijk brengen van 
geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Met name zorgen zij ervoor dat professionele 
gebruikers kunnen beschikken over informatie en instrumenten voor de bewaking van schadelijke 
organismen en besluitvorming, alsook over adviesdiensten voor IPM.

Amendement 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. In het advies mogen 
ook onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 
economisch, agrarisch of ecologisch vlak. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...]14

moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […]15, de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. In het advies mogen 
ook onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 
economisch, agrarisch of ecologisch vlak 
en op het vlak van dierenwelzijn. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

Or. en
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Amendement 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De deelname van landbouwers aan 
uniale of nationale kwaliteitsregelingen 
voor landbouwproducten en 
levensmiddelen biedt de consumenten 
garanties inzake de kwaliteit en de 
kenmerken van het betrokken product of 
het betrokken productieproces, voegt 
waarde toe aan de betrokken producten en 
verstevigt de marktkansen van de 
betrokken producten. Daarom moeten 
landbouwers ertoe worden aangemoedigd 
aan dergelijke regelingen deel te nemen.
Aangezien de landbouwers met name bij 
hun instap in dergelijke regelingen en 
vervolgens gedurende de eerste jaren van 
hun deelname aan dergelijke regelingen 
met extra kosten en verplichtingen 
worden geconfronteerd die niet volledig 
door de markt worden gecompenseerd, 
mag slechts steun worden verleend voor 
nieuwe deelnames en mag de 
steunverlening niet langer duren dan vijf 
jaar. Gezien de specifieke kenmerken van 
katoen als landbouwproduct, moet het 
voorgaande tevens van toepassing zijn op 
kwaliteitsregelingen voor katoen. Om te 
zorgen voor een efficiënt en doeltreffend 
gebruik van de begrotingsmiddelen uit het 
ELFPO, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot EU-kwaliteitsregelingen 
die onder deze maatregelen mogen vallen.

(18) De deelname van landbouwers aan 
uniale of nationale kwaliteitsregelingen 
voor landbouwproducten en 
levensmiddelen biedt de consumenten 
garanties inzake de kwaliteit en de 
kenmerken van het betrokken product of 
het betrokken productieproces, voegt 
waarde toe aan de betrokken producten en 
verstevigt de marktkansen van de 
betrokken producten. Daarom moeten 
landbouwers ertoe worden aangemoedigd 
aan dergelijke regelingen deel te nemen. 
Gezien de specifieke kenmerken van 
katoen als landbouwproduct, moet het 
voorgaande tevens van toepassing zijn op 
kwaliteitsregelingen voor katoen. Om te 
zorgen voor een efficiënt en doeltreffend 
gebruik van de begrotingsmiddelen uit het 
ELFPO, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot EU-kwaliteitsregelingen 
die onder deze maatregelen mogen vallen.

Or. it

Amendement 115
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht.
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in 
aanmerking komen voor investeringen ter 
steun van de rendabiliteit van hun bedrijf 
en moeten hiertoe gebruik maken van een 
"SWOT"-analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht.

Or. en

Amendement 116
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste 
niet-productieve investeringen te 
ondersteunen, moet steun worden verleend 
voor fysieke investeringen die tot deze 
doelstellingen bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een 
"SWOT"-analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste 
niet-productieve investeringen te 
ondersteunen, moet steun worden verleend 
voor fysieke investeringen die tot deze 
doelstellingen bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen en motiveren 
vanaf welke drempel landbouwbedrijven in 
aanmerking komen voor investeringen ter 
steun van de rendabiliteit van hun bedrijf.

Or. pt

Amendement 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
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rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een "SWOT"-
analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen, inclusief het gebruik van 
biologische bestrijdingsmaatregelen als 
een manier om plagen en de gevolgen van 
plagen terug te dringen of te beperken, 
zoals het gebruik van natuurlijke vijanden 
en natuurlijke plantenvoeding, in het 
geval dat deze maatregelen op jaarbasis 
duurder zijn dan hun chemische 
tegenhangers. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een "SWOT"-
analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

Or. en

Motivering

Steun voor biologische bestrijding is al een subsidiabele uitgave als onderdeel van de 
agromilieuregeling, maar aangezien deze nadrukkelijk in het EIP wordt vermeld als een 
mogelijkheid om een hogere productiviteit te bereiken, is het hoog tijd dat gezorgd wordt voor 
meer zichtbaarheid van de methoden en producten die een alternatief zijn voor chemische 
middelen.
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Amendement 118
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een "SWOT"-
analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste 
productieve en niet-productieve 
investeringen te ondersteunen, moet steun 
worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een "SWOT"-
analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

Or. de

Amendement 119
James Nicholson
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven en 
rurale ondernemingen te verbeteren, om de 
efficiënte werking van de sector 
verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een "SWOT"-
analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

(19) Om de economische en de 
milieuprestatie van landbouwbedrijven, 
bosbouw- en rurale ondernemingen te 
verbeteren, om de efficiënte werking van 
de sector verwerking en afzet van 
landbouwproducten te intensiveren, om de 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
vereiste infrastructuur ter beschikking te 
stellen en om de voor de verwezenlijking 
van de milieudoelstellingen vereiste niet-
productieve investeringen te ondersteunen, 
moet steun worden verleend voor fysieke 
investeringen die tot deze doelstellingen 
bijdragen. Gedurende de 
programmeringsperiode 2007 – 2013 zijn 
op verschillende gebieden diverse 
maatregelen ingezet. Om een en ander te 
vereenvoudigen, maar ook om de 
begunstigden de kans te geven 
geïntegreerde projecten met een grotere 
toegevoegde waarde te ontwerpen en uit te 
voeren, moeten alle fysieke investeringen 
in één maatregel worden ondergebracht. 
De lidstaten moeten bepalen vanaf welke 
drempel landbouwbedrijven in aanmerking 
komen voor investeringen ter steun van de 
rendabiliteit van hun bedrijf en moeten 
hiertoe gebruik maken van een "SWOT"-
analyse (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen) 
die moet helpen de steun doelgerichter te 
maken.

Or. en

Amendement 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De landbouwsector is meer dan 
andere sectoren vatbaar voor schade aan 
zijn productiepotentieel als gevolg van 
natuurrampen. Om de rendabiliteit en het 
concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven die met dergelijke 
rampen te maken krijgen, te bevorderen, 
moet steun worden verleend om de 
betrokken landbouwers te helpen het 
beschadigde productiepotentieel te 
herstellen. De landbouwers moeten er 
tevens voor zorgen dat de kosten van de 
schade niet worden overgecompenseerd 
doordat verschillende 
compensatieregelingen – van de Unie 
(met name de risicobeheersmaatregel), 
van de lidstaat en van de particuliere 
sector – worden gecombineerd. Om te 
zorgen voor een efficiënt en doeltreffend 
gebruik van de begrotingsmiddelen uit het 
ELFPO, moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de vaststelling 
van de kosten die op grond van deze 
maatregel voor steun in aanmerking 
komen.

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe bedrijfstakken, nieuwe
ondernemingen met betrekking tot de 
land- en bosbouw of nieuwe investeringen 
in andere dan landbouwactiviteiten, nieuwe 
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concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

investeringen in sociale landbouw, is van 
essentieel belang voor de ontwikkeling en 
het concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven met betrekking tot de 
land- en bosbouw die economisch rendabel 
kunnen zijn, worden aangemoedigd. Om de 
rendabiliteit van nieuwe activiteiten 
waarvoor op grond van deze maatregel 
steun wordt verleend, te garanderen, moet 
worden bepaald dat de steun slechts mag 
worden verleend indien een bedrijfsplan 
wordt ingediend. Steun voor het opstarten 
van een onderneming mag slechts voor de 
eerste fase van het bestaan van de 
onderneming worden verleend en mag niet 
de vorm van bedrijfssteun aannemen. 
Lidstaten die ervoor kiezen deze steun in 
tranches te betalen, krijgen daarom 
maximaal vijf jaar de tijd om deze tranches 
uit te betalen. Naast de steun ter 
aanmoediging van de herstructurering van 
de landbouwsector, moet steun in de vorm 
van jaarlijkse betalingen worden verleend 
aan landbouwers die deelnemen aan de bij 
titel V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. de

Amendement 122
Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden. 
Een maatregel voor de ontwikkeling van 
landbouwbedrijven en ondernemingen 
moet jonge landbouwers helpen zich voor 
het eerst te vestigen en hun 
landbouwbedrijf na deze eerste vestiging 
structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
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ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. fr

Justification

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais elle 
n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le concept 
de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les agricultures 
européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le concept de durabilité 
s'impose car il recouvre une triple dimension: économique, sociale et environnementale.

Amendement 123
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
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rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
kan steun worden verleend aan 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. en

Amendement 124
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
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helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
kan steun worden verleend aan 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. en

Amendement 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet
landbouwers helpen om met het oog op
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen. In het 
kader van deze maatregel moeten ook 
landbouwers en hun gezinsleden 
ondersteund worden bij de diversifiëring 
door andere dan landbouwactiviteiten te 
ontplooien en door de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Dit moet als doel 
hebben in landelijke gebieden vaak 
ontbrekende ondernemingsactiviteiten te 
ontplooien om het platteland met name 
voor jonge mensen en vrouwen 
aantrekkelijker te maken. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
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betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. de

Amendement 126
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
en vrouwen helpen zich voor het eerst te 
vestigen en hun landbouwbedrijf na deze 
eerste vestiging structureel aan te passen, 
moet landbouwers helpen om met het oog 
op diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's 
met nieuwe bedrijfsactiviteiten in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
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voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. es

Motivering

Het is raadzaam geen beperking op te leggen aan de regels voor de uitvoering van de 
onderneming.

Amendement 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
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ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

ondernemingen moet jonge landbouwers 
en vrouwen in de landbouw helpen zich 
voor het eerst te vestigen en hun 
landbouwbedrijf na deze eerste vestiging 
structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. it

Amendement 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden, met inbegrip van 
kleinschalige slachthuizen. Tevens moet 
de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 



AM\903101NL.doc 59/175 PE489.640v01-00

NL

betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. en

Amendement 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle de 
Sarnez

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
en degenen die met succes hun leertijd 
hebben doorlopen, helpen zich voor het 
eerst te vestigen en hun landbouwbedrijf na 
deze eerste vestiging structureel aan te 
passen, moet landbouwers helpen om met 
het oog op diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
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bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. en

Amendement 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid en het creëren van 
degelijke banen in plattelandsgebieden te 
bevorderen, de reeds bestaande banen te 
behouden, de seizoensgebonden 
schommelingen in de werkgelegenheid te 
verminderen, andere sectoren dan de 
landbouwsector, de agro-industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie te ontwikkelen
en tegelijkertijd de integratie van 
ondernemingen en de banden tussen de 
plaatselijke sectoren te stimuleren. 
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als 

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
kleine bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid en het creëren van 
degelijke banen in plattelandsgebieden te 
bevorderen, de reeds bestaande banen te 
behouden, de seizoensgebonden 
schommelingen in de werkgelegenheid te 
verminderen, andere sectoren dan de 
landbouwsector met de agro-industrie en 
de voedingsmiddelenindustrie te verbinden 
en tegelijkertijd de integratie van 
ondernemingen en de banden tussen de 
plaatselijke sectoren te stimuleren. 
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als 
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investeringen in hernieuwbare energie. investeringen in hernieuwbare energie.

Or. de

Amendement 131
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid en het creëren van 
degelijke banen in plattelandsgebieden te 
bevorderen, de reeds bestaande banen te 
behouden, de seizoensgebonden 
schommelingen in de werkgelegenheid te 
verminderen, andere sectoren dan de 
landbouwsector, de agro-industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie te ontwikkelen 
en tegelijkertijd de integratie van 
ondernemingen en de banden tussen de 
plaatselijke sectoren te stimuleren. 
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als 
investeringen in hernieuwbare energie.

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid en het creëren van 
degelijke banen in plattelandsgebieden te 
bevorderen, de reeds bestaande banen te 
behouden, de seizoensgebonden 
schommelingen in de werkgelegenheid te 
verminderen, andere sectoren dan de 
landbouwsector, de agro-industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie te ontwikkelen 
en tegelijkertijd de integratie van 
ondernemingen en de banden tussen de 
plaatselijke sectoren te stimuleren. 
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als 
investeringen in hernieuwbare energie. De 
nadruk ligt hierbij met name op het 
bevorderen en stimuleren van de toegang 
van vrouwen tot banen die voortvloeien 
uit deze initiatieven en de invoering van 
speciale begrotingslijnen ter 
ondersteuning van de opleiding en de 
toegang tot het ondernemerschap voor 
vrouwen op het platteland.

Or. es

Motivering

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de aanwezigheid van en de kans op werk voor vrouwen 
bepalend zijn voor de werkzaamheden en de bevolking op het platteland.
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Amendement 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Liisa 
Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De lidstaten moeten ten minste 
5% van de totale medegefinancierde 
begroting voor het programma voor 
plattelandsontwikkeling gebruiken als 
bijdrage aan een programma voor jonge 
landbouwers.

Or. en

Motivering

Vanwege de vergrijzing in de Europese landbouwsector is het van groot belang dat de lidstaten 
in de nieuwe programmeringsperiode meer inspanningen ondernemen ten behoeve van jonge 
landbouwers.

Amendement 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om ervoor te zorgen dat de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO 
efficiënt en doeltreffend worden gebruikt 
en om de bescherming van de rechten van 
de begunstigden te waarborgen en 
discriminatie tussen hen te voorkomen, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
voorwaarden op grond waarvan 
rechtspersonen als jonge landbouwers 
kunnen worden aangemerkt, met 
betrekking tot de vaststelling van een 
gratieperiode voor de verwerving van 
vakbekwaamheid, met betrekking tot de 

(23) Om ervoor te zorgen dat de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO 
efficiënt en doeltreffend worden gebruikt 
en om de bescherming van de rechten van 
de begunstigden te waarborgen en 
discriminatie tussen hen te voorkomen, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de
voorwaarden op grond waarvan 
rechtspersonen als jonge landbouwers 
kunnen worden aangemerkt, met 
betrekking tot de vaststelling van een 
gratieperiode voor de verwerving van 
vakbekwaamheid, met betrekking tot de 
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vaststelling van de minimuminhoud van 
bedrijfsplannen, met betrekking tot de 
vaststelling van de criteria voor het 
definiëren van kleine landbouwbedrijven 
door de lidstaten en met betrekking tot de 
boven- en onderdrempels voor het 
vaststellen van de subsidiabiliteit van een 
concrete actie in het kader van de steun 
voor respectievelijk jonge landbouwers of 
de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven.

vaststelling van de minimuminhoud van 
bedrijfsplannen, met betrekking tot de 
vaststelling van de criteria voor het 
definiëren van kleine landbouwbedrijven 
door de lidstaten en met betrekking tot de 
boven- en onderdrempels voor het 
vaststellen van de subsidiabiliteit van een 
concrete actie in het kader van de steun 
voor respectievelijk jonge landbouwers of 
de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt met betrekking tot speciale steun 
aan jonge landbouwers en activiteiten in 
verband met de (eerste) vestiging op 
hetzelfde niveau te houden en minimaal 
5% van de totale bijdrage uit het ELFPO 
aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma te 
gebruiken voor verschillende 
steunmaatregelen voor jonge 
landbouwers.

Or. de

Amendement 134
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
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concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. Deze steun moet betrekking 
hebben op het beginsel van collectief 
eigenaarschap, waarbij investeringen zijn 
gericht op projecten in handen van of 
beheerd door verschillende soorten 
democratische organen die de 
gemeenschappen zelf vertegenwoordigen. 
In de lijn van deze doelstellingen moeten 
stimulerende maatregelen worden genomen 
ten bate van de ontwikkeling van diensten 
en infrastructuur die leiden tot sociale 
inclusie en tot een omkering van de 
tendens van sociale en economische 
achteruitgang en ontvolking in de 
plattelandsgebieden. Met het oog op een 
optimale doeltreffendheid van dit soort 
steun, moeten de betrokken concrete acties, 
indien zulke plannen voorhanden zijn, 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

Or. en

Amendement 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om het (24) Om het even welke inspanning om het 
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groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke en sociale 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. In 
dit verband is het met name van belang 
om met gerichte steun als bedoeld in 
artikel 20 te voorkomen dat vooral jonge 
vrouwen het platteland verlaten en om 
toekomst- en daarmee blijfperspectieven 
te creëren. Met het oog op een optimale 
doeltreffendheid van dit soort steun, 
moeten de betrokken concrete acties, 
indien zulke plannen voorhanden zijn, 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.
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Or. de

Amendement 136
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking van de plattelandsgebieden. 
Met het oog op een optimale 
doeltreffendheid van dit soort steun, 
moeten de betrokken concrete acties, 
indien zulke plannen voorhanden zijn, 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
plannen die een of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen, moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale 
inclusie, een einde aan de economische -
en arbeidsdiscriminatie van vrouwen op 
het platteland en tot een omkering van de 
tendens van sociale en economische 
achteruitgang en ontvolking van de 
plattelandsgebieden. Met het oog op een 
optimale doeltreffendheid van dit soort 
steun, moeten de betrokken concrete acties, 
indien zulke plannen voorhanden zijn, 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
plannen die een of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
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artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

zorgen, moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

Or. es

Amendement 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid, de hulpbronnen- en 
energie-efficiëntie en de regionale 
kringloopeconomie van de 
plattelandsgebieden te bevorderen, zal pas 
zoden aan de dijk zetten wanneer de 
plaatselijke infrastructuur de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
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voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

Or. de

Amendement 138
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, die 
in het bijzonder kleuteronderwijs, 
dagonderwijs en buitenschools onderwijs, 
plaatselijke bibliotheken, recreatie- en 
sportcentra omvatten, worden ontwikkeld, 
de dorpen worden vernieuwd en het 
culturele en natuurlijke erfgoed van de 
dorpen en de plattelandslandschappen 
wordt opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
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de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

Or. pl

Amendement 139
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 

Om het even welke inspanning om het 
groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van voorzieningen voor 
gezondheidszorg en preventieve 
gezondheidszorg, vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
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worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten, zoals 
gezondheidszorg en preventieve 
gezondheidszorg, te ontwikkelen. Om voor 
samenhang met de klimaatdoelstellingen 
van de Unie te zorgen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag worden gedelegeerd aan de 
Commissie wat de vaststelling betreft van 
nieuwe soorten infrastructuur voor energie 
uit hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

Or. en

Amendement 140
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de bio-economie wordt opgenomen als 
een doelstelling waarvoor steun moet 
worden gegeven in het kader van het 
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plattelandsontwikkelingsbeleid van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
dringt aan op grotere steun voor het 
opzetten en optimaliseren van 
infrastructuren en logistieke capaciteiten 
voor het mobiliseren van biomassa op een 
ecologisch en economisch duurzame 
manier, met name het mobiliseren van 
landbouwafval, residu's, lignocellulosisch 
materiaal en non-food cellulosemateriaal; 
stelt daarom voor een specifieke 
maatregel in te voeren ter ondersteuning 
van duurzame mobilisatie en valorisatie 
van landbouwresidu's voor de verwerking 
ervan in producten van biologische 
origine.

Or. en

Amendement 141
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Om de biodiversiteit in 
plattelandsgebieden te bewaren en te 
vergroten is het noodzakelijk dat de 
plattelandsgebieden bijdragen aan de 
juiste tenuitvoerlegging van het Natura 
2000-netwerk door de invoering van 
specifieke instrumenten voor het opstellen 
van beheersmethoden en de uitvoering 
van projecten, met inbegrip van specifieke 
infrastructuur (niet-productieve 
investeringen).

Or. en

Amendement 142
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de 
bossen aan de hand van de bebossing van 
grond enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de 
verwerking en de afzet van bosproducten 
met als doel de economische en de 
milieuprestatie van bosbezitters te 
verbeteren, en op niet-productieve 
investeringen ter verbetering van de 
veerkracht, de klimaatbestendigheid en de 
milieuwaarde van bosecosystemen. De 
betrokken steun mag de mededinging niet 
verstoren en dient marktneutraal te zijn. 
Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Preventieve maatregelen tegen brand
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. De betrokken 
steun mag de mededinging niet verstoren,
dient marktneutraal te zijn en moet stroken 
met de milieudoelstellingen. 
Bosbeheersplannen waarin 
biodiversiteitsaspecten zijn opgenomen, 
moeten worden toegepast op alle bossen 
die worden gefinancierd in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.
Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken en moeten 
meer omvatten dan wegen en watertanks; 
gemoderniseerde traditionele praktijken 
moeten zijn inbegrepen. Alle preventieve
maatregelen moeten verplicht worden 
opgenomen in elk bosbeheersplan, uit 
hoofde van het hoofdstuk inzake 
bescherming. Voordat acties voor het 
herstel van beschadigd bospotentieel 
worden genomen, moet een 
wetenschappelijke overheidsorganisatie 
formeel erkennen dat een natuurramp heeft 
plaatsgevonden. Bosbouwmaatregelen 
moeten worden vastgesteld in het licht van 
de toezeggingen die de Unie en de lidstaten 
op internationaal niveau hebben gedaan, en 
op basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
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preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Steun voor bosbouwmaatregelen moet 
afhankelijk worden gesteld van de 
naleving van goede bosbouwpraktijken. 
Om ervoor te zorgen dat de bebossing van 
landbouwgrond in overeenstemming is met 
de doelstellingen van het milieubeleid moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van bepaalde 
minimale milieuvereisten. In dit verband 
moet zij ervoor zorgen dat elke eerste 
bebossing wordt aangepast aan de 
plaatselijke omstandigheden, verenigbaar 
is met het milieu, de biodiversiteit vergroot 
en verboden is voor boomaanplant in 
gebieden met halfnatuurlijk grasland.

Or. en

Amendement 143
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
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verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen. 
De betrokken steun mag de mededinging 
niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 
preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 

verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen. 
De betrokken steun mag de mededinging 
niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Bovendien moet de steun worden beperkt 
tot activiteiten die ook gunstige gevolgen 
hebben voor de biodiversiteit en het 
klimaat. Bosbeheersplannen waarin 
biodiversiteitsaspecten zijn opgenomen 
met het oog op het bewerkstelligen van om 
een meetbare verbetering van de staat van 
instandhouding van soorten en habitats 
die afhangen of invloed ondervinden van 
bosbouw, moeten een voorwaarde vormen 
voor alle bossen die steun ontvangen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
overeenkomstig de vereisten op grond van 
de EU-biodiversiteitsstrategie. Preventieve 
maatregelen tegen brand dienen betrekking 
te hebben op gebieden die de lidstaten als 
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instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

middelmatig of zeer brandgevaarlijk 
aanmerken. Alle preventieve maatregelen 
moeten worden opgenomen in een 
bosbeschermingsplan. Voordat acties voor 
het herstel van beschadigd bospotentieel 
worden genomen, moet een 
wetenschappelijke overheidsorganisatie 
formeel erkennen dat een natuurramp heeft 
plaatsgevonden. Bosbouwmaatregelen 
moeten worden vastgesteld in het licht van 
de toezeggingen die de Unie en de lidstaten 
op internationaal niveau hebben gedaan, en 
op basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Alle steun voor 
bosbouwmaatregelen kan afhankelijk 
worden gesteld van de naleving van een 
norm voor goede bosbouwpraktijken. Om 
ervoor te zorgen dat de bebossing van 
landbouwgrond in overeenstemming is met 
de doelstellingen van het milieubeleid moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van bepaalde
minimale milieuvereisten. Bebossing vindt 
echter alleen plaats indien gebruik wordt 
gemaakt van lokaal aangepaste, inheemse 
boomsoorten. Bovendien mag geen 
bebossing op blijvend grasland 
plaatsvinden en mag de biodiversiteit of 
het milieu er geen schade van 
ondervinden. 
Steun voor gebruik en productie van bio-
energie moet op duurzaamheidscriteria 
zijn gebaseerd. Ingeval geen wettelijk 
bindende duurzaamheidscriteria voor 
vaste en gasvormige biomassa op EU-
niveau zijn vastgesteld, moeten de 
lidstaten duurzaamheidscriteria voor vaste 
en gasvormige biomassa in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma 



PE489.640v01-00 76/175 AM\903101NL.doc

NL

opnemen.

Or. en

Amendement 144
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen. 
De betrokken steun mag de mededinging 

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. Een 
consequente tenuitvoerlegging van 
duurzaam bosbouwbeheer, het ontsluiten 
van tot dusverre ongebruikte bossen en 
houtbronnen die als grondstof kunnen 
dienen en het vergroten van het gebruik 
van hout leveren belangrijke bijdragen 
aan de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie en de 
uitgebreide doelen van de EU-2020-
strategie. Tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn op 
grond van diverse maatregelen 
verschillende soorten steun verleend voor 
investeringen in de bosbouw en voor 
bosbouwbeheer. Om een en ander te 
vereenvoudigen en om de begunstigden in 
staat te stellen geïntegreerde projecten met 
een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
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niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 
preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen. 
De betrokken steun mag de mededinging 
niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 
preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

Or. de
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Amendement 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen. 
De betrokken steun mag de mededinging 
niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters en werknemers in de bosbouw 
te verbeteren, en op niet-productieve 
investeringen ter verbetering van de 
veerkracht, de klimaatbestendigheid en de 
milieuwaarde van bosecosystemen. De 
betrokken steun mag de mededinging niet 
verstoren en dient marktneutraal te zijn. 
Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
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Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 
preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

de juridische status van de begunstigden 
voor de productie van hout. Omwille van 
het milieu mogen deze beperkingen niet 
gelden voor steun aan andere 
bosproducten dan hout of 
bosbouwinvesteringen. Preventieve 
maatregelen tegen brand dienen betrekking 
te hebben op gebieden die de lidstaten als 
middelmatig of zeer brandgevaarlijk 
aanmerken. Alle preventieve maatregelen 
moeten worden opgenomen in een 
bosbeschermingsplan. Voordat acties voor 
het herstel van beschadigd bospotentieel 
worden genomen, moet een 
wetenschappelijke overheidsorganisatie 
formeel erkennen dat een natuurramp heeft 
plaatsgevonden. Bosbouwmaatregelen 
moeten worden vastgesteld in het licht van 
de toezeggingen die de Unie en de lidstaten 
op internationaal niveau hebben gedaan, en 
op basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

Or. en

Amendement 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten met als doel 
de economische en de milieuprestatie van 
bosbezitters te verbeteren, en op niet-
productieve investeringen ter verbetering 
van de veerkracht, de klimaatbestendigheid 
en de milieuwaarde van bosecosystemen. 
De betrokken steun mag de mededinging 
niet verstoren en dient marktneutraal te 
zijn. Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 
preventieve maatregelen moeten worden 

(25) De bosbouw maakt een integrerend 
deel uit van de plattelandsontwikkeling en 
de steunverlening voor een duurzaam en 
klimaatvriendelijk grondgebruik dient zich 
ook uit te strekken tot de ontwikkeling van 
het bosareaal en duurzaam bosbeheer. 
Tijdens de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn op grond van diverse 
maatregelen verschillende soorten steun 
verleend voor investeringen in de bosbouw 
en voor bosbouwbeheer. Om een en ander 
te vereenvoudigen en om de begunstigden 
in staat te stellen geïntegreerde projecten 
met een grotere toegevoegde waarde te 
ontwerpen en uit te voeren, moeten alle 
soorten steun voor investeringen in de 
bosbouw en voor bosbouwbeheer in één 
maatregel worden ondergebracht. Deze 
maatregel moet betrekking hebben op de 
uitbreiding en de verbetering van de bossen 
aan de hand van de bebossing van grond 
enerzijds en de invoering van 
boslandbouwsystemen waarin extensieve 
landbouw wordt gecombineerd met 
bosbouwsystemen anderzijds, op het 
herstel van door brand of andere 
natuurrampen beschadigde bossen en 
preventiemaatregelen in dit verband, op 
investeringen in nieuwe 
bosbouwtechnologieën en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten, 
investeringen in het ontsluiten en opslaan 
van biomassa uit de bosbouw, het 
aanplanten van arealen met meerjarige 
energieteelten met als doel de 
economische, innovatieve en de 
milieuprestatie van bosbezitters te 
verbeteren, en op niet-productieve 
investeringen ter verbetering van de 
veerkracht, de klimaatbestendigheid en de 
milieuwaarde van bosecosystemen. De
betrokken steun mag de mededinging niet 
verstoren en dient marktneutraal te zijn. 
Daarom moeten beperkingen worden 
opgelegd op het gebied van de omvang en 
de juridische status van de begunstigden. 
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opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

Preventieve maatregelen tegen brand 
dienen betrekking te hebben op gebieden 
die de lidstaten als middelmatig of zeer 
brandgevaarlijk aanmerken. Alle 
preventieve maatregelen moeten worden 
opgenomen in een bosbeschermingsplan. 
Voordat acties voor het herstel van 
beschadigd bospotentieel worden 
genomen, moet een wetenschappelijke 
overheidsorganisatie formeel erkennen dat 
een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Bosbouwmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het licht van de toezeggingen 
die de Unie en de lidstaten op 
internationaal niveau hebben gedaan, en op 
basis van de nationale of subnationale 
bosprogramma's of gelijkwaardige 
instrumenten van de lidstaten, waarin 
rekening dient te worden gehouden met de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
ministeriële conferenties inzake de 
bescherming van de bossen in Europa. 
Bosbouwmaatregelen dienen bij te dragen 
tot de uitvoering van de bosbouwstrategie 
van de Unie16. Om ervoor te zorgen dat de 
bebossing van landbouwgrond in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van het milieubeleid moet de Commissie 
ertoe worden gemachtigd overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen met betrekking tot de 
vaststelling van bepaalde minimale 
milieuvereisten.

Or. de

Amendement 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 



PE489.640v01-00 82/175 AM\903101NL.doc

NL

van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen te worden 
gestimuleerd. Om een optimaal gebruik 
van de beperkte financiële middelen te 
garanderen, mag slechts steun worden 
verleend aan producentengroeperingen 
die als kmo's worden beschouwd. Om 
ervoor te zorgen dat een 
producentengroepering een rendabele 
entiteit wordt, moet met het oog op de 
erkenning van deze producentengroepering 
door de betrokken lidstaat onder meer 
worden geëist dat deze groepering een 
bedrijfsplan overlegt. Om de verlening van 
bedrijfssteun te voorkomen en het 
stimulerende aspect van de steun te 
behouden, mag de looptijd van de 
steunverlening niet langer zijn dan vijf jaar.

van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen, verenigingen 
van deze groeperingen, 
brancheorganisaties, grotere 
landbouwcoöperaties en andere soorten 
entiteiten te worden gestimuleerd. Tevens 
is het raadzaam steunmaatregelen aan te 
kondigen ter stimulering van het aanbod, 
naast de maatregelen die al in het leven 
zijn geroepen voor de oprichting van de 
genoemde entiteiten. Om ervoor te zorgen 
dat een producentengroepering of de 
andere genoemde entiteiten rendabele 
entiteiten worden, moet met het oog op de 
erkenning van deze producentengroepering 
door de betrokken lidstaat onder meer 
worden geëist dat deze groepering een 
bedrijfsplan of een actieprogramma 
overlegt. Om de verlening van 
bedrijfssteun te voorkomen en het 
stimulerende aspect van de steun te 
behouden, mag de looptijd van de 
steunverlening niet langer zijn dan vijf jaar.

Or. es

Amendement 148
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen te worden 
gestimuleerd. Om een optimaal gebruik 
van de beperkte financiële middelen te 
garanderen, mag slechts steun worden 

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen te worden 
gestimuleerd, met als nadrukkelijk doel 
landbouwers te helpen hun 
onderhandelingspositie in de 



AM\903101NL.doc 83/175 PE489.640v01-00

NL

verleend aan producentengroeperingen die 
als kmo's worden beschouwd. Om ervoor 
te zorgen dat een producentengroepering 
een rendabele entiteit wordt, moet met het 
oog op de erkenning van deze 
producentengroepering door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
groepering een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

voedselvoorzieningsketen te versterken. 
Om een optimaal gebruik van de beperkte 
financiële middelen te garanderen, mag 
slechts steun worden verleend aan 
producentengroeperingen die als kmo's 
worden beschouwd. Om ervoor te zorgen 
dat een producentengroepering een 
rendabele entiteit wordt, moet met het oog 
op de erkenning van deze 
producentengroepering door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
groepering een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

Or. en

Amendement 149
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen te worden 
gestimuleerd. Om een optimaal gebruik 
van de beperkte financiële middelen te 
garanderen, mag slechts steun worden 
verleend aan producentengroeperingen die 
als kmo's worden beschouwd. Om ervoor 
te zorgen dat een producentengroepering 
een rendabele entiteit wordt, moet met het 
oog op de erkenning van deze 
producentengroepering door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
groepering een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting en de 
herstructurering van 
producentenorganisaties te worden 
gestimuleerd middels fusies, een toename 
van het aantal handelspartners of 
differentiatie. Om een optimaal gebruik 
van de beperkte financiële middelen te 
garanderen, mag slechts steun worden 
verleend aan producentenorganisaties die 
als kmo's worden beschouwd. Om ervoor 
te zorgen dat producentenorganisaties 
rendabele entiteiten worden, moet met het 
oog op de erkenning van deze organisaties
door de betrokken lidstaat onder meer 
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voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

worden geëist dat deze organisaties een 
bedrijfsplan overleggen. Om de verlening 
van bedrijfssteun te voorkomen en het 
stimulerende aspect van de steun te 
behouden, mag de looptijd van de 
steunverlening niet langer zijn dan vijf jaar.

Or. pt

Amendement 150
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen te worden 
gestimuleerd. Om een optimaal gebruik 
van de beperkte financiële middelen te 
garanderen, mag slechts steun worden 
verleend aan producentengroeperingen die 
als kmo's worden beschouwd. Om ervoor 
te zorgen dat een producentengroepering
een rendabele entiteit wordt, moet met het 
oog op de erkenning van deze 
producentengroepering door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
groepering een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

(27) Producentenorganisaties helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting of 
uitbreiding van producentenorganisaties 
te worden gestimuleerd. Om een optimaal 
gebruik van de beperkte financiële 
middelen te garanderen, mag slechts steun 
worden verleend aan 
producentenorganisaties die als kmo's 
worden beschouwd. Om ervoor te zorgen 
dat een producentenorganisatie een 
rendabele entiteit wordt, moet met het oog 
op de erkenning van deze 
producentenorganisatie door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
organisatie een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

Or. en

Amendement 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
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Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties 
hebben synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Met deze
betalingen moeten landbouwers in de 
eerste plaats verder worden gestimuleerd 
om de gehele maatschappij van dienst te 
zijn door de invoering of verdere 
toepassing van 
landbouwproductiemethoden die bijdragen 
aan het matigen van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en die verenigbaar 
zijn met de bescherming en verbetering 
van het milieu, het landschap en de 
kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten fungeren als een bijdrage in de 
extra kosten en in de gederfde inkomsten 
die voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. De prestaties van erkende 
agromilieumaatregelen moeten op de 
vergroeningsverplichtingen in het kader 
van de directe betalingen kunnen worden 
aangerekend. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers door hen 
aangegane verbintenissen correct ten 
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verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25 % 
van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

uitvoer kunnen leggen, moeten de lidstaten 
ernaar streven deze actoren van de vereiste 
vaardigheden en kennis te voorzien. De 
lidstaten moeten trachten de inspanningen 
die in de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn gemaakt op hetzelfde niveau te 
houden en moeten verplicht, via de 
agromilieu- en klimaatmaatregelen en de 
maatregelen inzake biologische landbouw 
en betalingen voor gebieden met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen, minimaal 25 % van de totale 
bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Deze maatregel moet met 
prioriteit openstaan voor bedrijfsleiders 
van landbouwbedrijven.

Or. de

Amendement 152
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
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instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en 
betalingen voor gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke beperkingen, 
minimaal 25% van de totale bijdrage uit 
het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien.

Or. es

Motivering

Een minimumpercentage van middelen uit het ELFPO is bij deze maatregelen voor alle lidstaten 
of regio's van de EU niet vast te stellen en vooral niet een dergelijk hoog percentage. Dit kan 
namelijk de aanpak van zeer uiteenlopende situaties beperken en afbreuk doen aan andere 
prioriteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling. Dit voorbehoud is des te noodzakelijker 
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gezien het feit dat met de eerste pijler nieuwe milieuverplichtingen zijn ingevoerd in verband met 
rechtstreekse betalingen.

Amendement 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
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klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en 
betalingen voor gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke beperkingen, 
minimaal 25% van de totale bijdrage uit 
het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. Daarnaast moeten de 
lidstaten trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden.

Or. it

Amendement 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
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verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en 
betalingen voor gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke beperkingen, 
minimaal 25% van de totale bijdrage uit 
het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
eisen inzake "vergroening" handhaven 
via de bosbouwmaatregelen, via 
betalingen in het kader van de Natura 
2000-richtlijn en de waterkaderrichtlijn, 
en betalingen voor gebieden met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen.

Or. en



AM\903101NL.doc 91/175 PE489.640v01-00

NL

Amendement 155
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
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grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. Het is de 
bevoegdheid van de lidstaat vast te stellen 
welk aandeel van de totale bijdrage uit het 
ELFPO via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen toegekend moet 
worden aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer;

Or. lt

Amendement 156
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
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hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25 % 
van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen, de maatregelen inzake 
biologische landbouw, de betalingen uit 
hoofde van Natura 2000, de 
Kaderrichtlijn Water, betalingen voor 
gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen en door de lidstaat 
gemotiveerde maatregelen inzake 
praktijken en productiesystemen die 
aantoonbaar bijdragen tot de beperking 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, een indicatief niveau 
van 25% van de totale bijdrage uit het 
ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

Or. pt
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Amendement 157
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage 
in de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties 
hebben synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol spelen in het bevorderen 
van de overgang van landbouw naar 
geavanceerde duurzame 
landbouwsystemen en bij het op 
geïntegreerde wijze reageren op de 
agromilieu-uitdagingen, bijvoorbeeld 
middels waterbeheer, biodiversiteit, 
recycling van nutriënten en 
instandhouding van ecosystemen. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding, duurzame aanwending en 
ontwikkeling van genetische diversiteit in 
de landbouw en aan de extra behoeften van 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde. De betalingen moeten 
begunstigden compenseren voor 
investeringen in de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van hun 
bedrijf door het aangaan van nieuwe 
uitdagingen zoals klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, biodiversiteit en
water- en bodembeheer. In tal van situaties 
hebben synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
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te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen
inzake biologische landbouw en betalingen 
in het kader van de Natura 2000-richtlijn 
en de waterrichtlijn, minimaal 30% van de 
totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Het is verplicht voor lidstaten 
om maatregelen ter ondersteuning van 
wisselbouw aan te bieden. 

Or. en

Amendement 158
Brian Simpson, Εsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten maatregelen omvatten 
die het positieve beheer van de in artikel 
32, hoofdstuk 2, van titel III van 
Verordening (EU) RB/2012 vastgestelde 
maatregelen bevorderen, teneinde het 
verwezenlijken van milieuresultaten te 
blijven stimuleren. Deze betalingen 
moeten verder landbouwers en andere 
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verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en 
betalingen voor gebieden met natuurlijke 
of andere specifieke beperkingen, 
minimaal 25% van de totale bijdrage uit 
het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de maatregelen in het kader 
van prioriteit 4 en prioriteit 5, minimaal 
50% van de totale bijdrage uit het ELFPO 
aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
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besteden.

Or. en

Motivering

Agromilieuregelingen hebben hun waarde bewezen en vormen nog steeds het beste mechanisme 
voor het boeken van milieuresultaten, met name in het licht van de verplichting tot 
medefinanciering, en moeten daarom worden versterkt. Om bovendien het nakomen van de met 
vergroeningsbetalingen uit hoofde van de eerste pijler verband houdende verplichtingen tot het
boeken van milieuresultaten in ecologische aandachtgebieden te blijven stimuleren, moet positief 
beheer via agromilieuregelingen worden aangemoedigd. 

Amendement 159
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar collectieve goederen en 
dienstverlening op milieugebied. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de grondgebonden
klimaatverandering en die verenigbaar zijn 
met de bescherming en verbetering van het 
milieu, het landschap en de kenmerken 
daarvan, de natuurlijke hulpbronnen, de 
bodem, de biodiversiteit en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 



PE489.640v01-00 98/175 AM\903101NL.doc

NL

verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden die vallen onder de 
toepassing van Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
of Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid, minimaal 40% van de 
totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Rekening houdend met de 
verandering in de referentiesituatie, dient 
er extra aandacht te worden besteed aan 
de overgang tussen de huidige en 
toekomstige agromilieu- en 
klimaatverbintenissen die worden 
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aangegaan door landbouwers en 
grondbeheerders.

Or. en

Amendement 160
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar collectieve goederen en 
dienstverlening op milieugebied. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de grondgebonden
klimaatverandering en die verenigbaar zijn 
met de bescherming en verbetering van het 
milieu, het landschap en de kenmerken 
daarvan, de natuurlijke hulpbronnen, de 
bodem, de biodiversiteit en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
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klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, betalingen in het 
kader van de Natura 2000-richtlijn en de 
waterrichtlijn, investeringen ten bate van 
het herstellingsvermogen en de 
milieuwaarde van ecosystemen in bossen, 
bosmilieu- en klimaatdiensten en 
bosinstandhouding, minimaal 35% van de 
totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Rekening houdend met de 
verandering in de referentiesituatie, dient 
er extra aandacht te worden besteed aan 
de overgang tussen de huidige en 
toekomstige agromilieu- en 
klimaatverbintenissen die worden 
aangegaan door landbouwers en 
grondbeheerders.

Or. en

Amendement 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
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trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25 % 
van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met specifieke beperkingen 
of belangrijke natuurlijke beperkingen die 
met name het gevolg zijn van de droogte, 
de vochtigheid, de bodemkwaliteit of het 
reliëf, minimaal 30 % van de totale 
bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

Or. fr

Amendement 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
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met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en bosbouw, 
Natura 2000-betalingen en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25 % 
van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Dit geldt tevens voor betalingen 
bestemd voor gebieden die vallen onder de 
toepassing van Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de 
vogelstand, of Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
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kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid.

Or. es

Motivering

Alle maatregelen die volgens Bijlage V van het voorstel voor de ELFPO-verordening van belang 
zijn voor de communautaire prioriteiten voor plattelandsontwikkeling dienen opgenomen te 
worden. Dit houdt de opname in van de bosbouwmaatregelen (art. 22, 23, 24 en 35) en de steun 
door Natura 2000 en de kaderrichtlijn water, ofte wel die vallen onder as 2.

Amendement 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
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relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een 
landbouwersvereniging of een vereniging 
van andere grondbeheerders gezamenlijk 
aangaat, een multiplicatoreffect op de 
milieu- en klimaatvoordelen. Aan een 
gezamenlijke actie zijn echter ook 
aanvullende transactiekosten verbonden die 
op adequate wijze moeten worden vergoed. 
Om ervoor te zorgen dat landbouwers en 
andere grondbeheerders door hen 
aangegane verbintenissen correct ten 
uitvoer kunnen leggen, moeten de lidstaten 
ernaar streven deze actoren van de vereiste 
vaardigheden en kennis te voorzien. De 
lidstaten moeten trachten de inspanningen 
die in de programmeringsperiode 2007-
2013 zijn gemaakt op hetzelfde niveau te 
houden en moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen, de bevordering van
biologische landbouw en betalingen voor 
gebieden, minimaal 25% van de totale 
bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden. Deze maatregelen vallen onder 
de toepassing van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de 
vogelstand, of Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid.

Or. es

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de gebieden die vallen onder de vogelrichtlijn en 
andere gebieden.
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Amendement 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
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te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal25 % van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw, bosbouw, 
betalingen door Natura 2000 en de 
kaderrichtlijn water en betalingen voor 
gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

Or. es

Motivering

Alle maatregelen die volgens Bijlage V van het voorstel voor de ELFPO-verordening van belang 
zijn voor de communautaire prioriteiten voor plattelandsontwikkeling, die gericht zijn op de 
verbetering van ecosystemen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen en die een bijdrage 
leveren aan de overgang naar een koolstofarme economie, dienen te worden opgenomen.

Amendement 165
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
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van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn
gedaan op hetzelfde niveau te houden en 
mogen, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 25% van 
de totale bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de vermindering van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.
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Or. bg

Amendement 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Het beginsel inzake het aangaan 
van een voor alle lidstaten geldende 
contractuele verbintenis moet worden 
gebaseerd op een minimumpercentage dat 
wordt vastgesteld nadat de 
begrotingmiddelen voor 
plattelandsontwikkeling zijn toegewezen. 
De vaststelling van de absorptiecapaciteit 
van milieumaatregelen moet worden 
gerelateerd aan het soort subsidiabele 
uitgaven en geschieden op basis van de bij 
de tenuitvoerlegging van de maatregelen 
in de lopende programmeringsperiode 
opgedane ervaring. De totale bijdrage van 
het ELFPO voor aanpassing aan 
klimaatomstandigheden moet worden 
gehandhaafd op het niveau van 25%, 
aangezien klimaatomstandigheden niet 
kunnen worden geacht een realistisch 
scenario te bieden voor wat betreft de 
absorptie van financiële middelen en de 
specifieke ontwikkelingsbehoeften in de 
lidstaten. In gebieden met natuurlijke 
beperkingen en met aan biologische 
landbouw gerelateerde beperkingen moet 
steun worden verleend voor het vergroten 
van de reikwijdte van de met het milieu 
verband houdende maatregelen, en 
daarbij moet tevens rekening worden 
gehouden met maatregelen zoals Natura 
2000, de kaderrichtlijn water, eerste 
bebossing en op het gebied van 
niet-productieve investeringen, het 
bosmilieu en de invoering van 
boslandbouwsystemen, alsmede 
milieumaatregelen in het kader van het 
LEADER-programma.

Or. ro
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Amendement 167
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Betalingen voor de omschakeling naar 
of het behoud van de biologische landbouw 
moeten de landbouwers ertoe aanmoedigen 
aan dergelijke regelingen deel te nemen en 
op die manier tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag van de samenleving naar 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken en 
hogere dierenwelzijnsnormen. Om de 
synergie op het gebied van de 
biodiversiteitsvoordelen die voortvloeien 
uit de maatregel te vergroten, moeten 
landbouwers ertoe worden gestimuleerd 
collectieve contracten te sluiten of samen 
te werken zodat grotere aan elkaar 
grenzende gebieden worden afgedekt. Om 
te voorkomen dat landbouwers op grote 
schaal weer omschakelen naar de 
conventionele landbouw, moeten 
maatregelen voor de omschakeling naar 
of het behoud van de biologische 
landbouw worden gesteund. De 
betalingen moeten fungeren als een 
bijdrage in de extra kosten en in de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen.

(30) Betalingen voor de omschakeling naar 
of het behoud van de biologische landbouw 
moeten de landbouwers ertoe aanmoedigen 
aan dergelijke regelingen deel te nemen en 
op die manier tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag van de samenleving naar 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken en 
hogere dierenwelzijnsnormen. Om de 
synergie op het gebied van de 
biodiversiteitsvoordelen die voortvloeien 
uit de maatregel te vergroten, moeten 
landbouwers ertoe worden gestimuleerd 
collectieve contracten te sluiten of samen 
te werken zodat grotere aan elkaar 
grenzende gebieden worden afgedekt.

Or. de

Amendement 168
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De betalingen aan landbouwers in 
berggebieden of in andere gebieden met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen dienen bij te dragen tot 
voortzetting van het gebruik van 
landbouwgrond en zo tot de 
instandhouding van landelijke gebieden, 
alsook tot de instandhouding en de 
bevordering van duurzame 
landbouwsystemen. Om de doeltreffende 
werking van deze steun te garanderen, 
moeten de betrokken betalingen de 
landbouwers compenseren voor de 
gederfde inkomsten en de extra kosten die 
verband houden met de beperkingen van 
het desbetreffende gebied.

(32) De betalingen aan landbouwers in 
berggebieden, ultraperifere gebieden of in 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen dienen bij te dragen 
tot voortzetting van het gebruik van 
landbouwgrond en zo tot de 
instandhouding van landelijke gebieden, 
alsook tot de instandhouding en de 
bevordering van duurzame 
landbouwsystemen. Om de doeltreffende 
werking van deze steun te garanderen, 
moeten de betrokken betalingen de 
landbouwers compenseren voor de 
gederfde inkomsten en de extra kosten die 
verband houden met de beperkingen van 
het desbetreffende gebied.

Or. pt

Amendement 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysische aard
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van 
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bijzondere omstandigheden en de 
specifieke ontwikkelingsdoelen van 
regio's. Bij deze criteria zal dus in 
afdoende mate onderscheid gemaakt 
worden tussen de mate van de bestendige 
natuurlijke beperkingen, de aard van de 
productie en de economische structuur in 
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betreffende gebieden. De Commissie moet 
op basis van de resolutie van het Europees 
Parlement van 5 mei 2010 
(2009/2156(INI)) per uiterlijk 31 
december 2015 een nieuw voorstel voor 
criteria opstellen.

Or. de

Motivering

Het resultaat van het verslag van de Commissie over een betere gerichtheid van de steun voor 
landbouwbedrijven in gebieden met nadelen met een natuurlijke oorzaak is niet afdoende. De 
Commissie moet een nieuw wetgevingsvoorstel opstellen, rekening houdend met het feit dat 
landbouwbedrijven met verschillende vormen van productie in verschillende regio's zich voor 
verschillende kosten en uitgaven gesteld zien. Tot het zover is, moeten de lidstaten de bestaande 
stelsels voortzetten.

Amendement 170
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysische aard 
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysische aard 
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Uiterlijk 
op 31 december 2015 dient de Commissie 
een wetgevingsvoorstel in voor bindende
criteria van biofysische aard en de 
overeenkomstige drempelwaarden die van 
toepassing zijn op de toekomstige 
afgrenzing, evenals adequate regels voor 
het "finetunen" en overgangsbepalingen.

Or. en
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Amendement 171
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysische aard 
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysische aard 
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Uiterlijk 
op 31 december 2015 dient de Commissie 
een wetgevingsvoorstel in voor bindende 
criteria van biofysische aard en de 
overeenkomstige drempelwaarden die van 
toepassing zijn op de toekomstige 
afgrenzing, evenals adequate regels voor 
het "finetunen" en overgangsbepalingen.

Or. en

Amendement 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysieke aard 
zijn en berusten op degelijk 

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke of andere
specifieke beperkingen moeten deze 
criteria van sociaaleconomische en 
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wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van 
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

biofysieke aard zijn.

Or. pt

Amendement 173
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysieke aard 
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van 
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden, 
ultraperifere gebieden en onder gebieden 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen. In het geval van gebieden met 
natuurlijke beperkingen moeten deze 
criteria van biofysieke aard zijn en 
berusten op degelijk wetenschappelijk 
bewijsmateriaal. Om de geleidelijke 
afschaffing van deze betalingen in 
gebieden die ten gevolge van de toepassing 
van deze criteria niet langer als gebieden 
met natuurlijke beperkingen worden 
beschouwd, te vergemakkelijken, moeten 
overgangsregelingen worden vastgesteld.

Or. pt

Amendement 174
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Overweging 35
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Zoals voorheen moeten betalingen 
worden verleend aan bosbezitters die 
milieudiensten of klimaatvriendelijke 
bosinstandhoudingsdiensten verlenen door 
verbintenissen aan te gaan die tot doel 
hebben de biodiversiteit te vergroten, zeer 
waardevolle bosecosystemen in stand te 
houden, het mitigatie- en 
aanpassingspotentieel ervan te verhogen en 
de beschermende waarde van bossen te 
versterken waar het gaat om bodemerosie, 
het behoud van waterreserves en 
natuurrisico's. In dit verband dient 
bijzondere aandacht te worden besteed aan 
de instandhouding en bevordering van 
genetische hulpbronnen in de bosbouw. De 
betalingen moeten worden verleend voor 
bosmilieuverbintenissen die verder gaan 
dan de betrokken dwingende normen die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Om te zorgen voor een efficiënt en 
doeltreffend gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de soorten concrete acties 
die voor steun op grond van deze maatregel 
in aanmerking komen.

(35) Zoals voorheen moeten betalingen 
worden verleend aan bosbezitters die 
milieudiensten of klimaatvriendelijke 
bosinstandhoudingsdiensten verlenen door 
verbintenissen aan te gaan die tot doel 
hebben de biodiversiteit in stand te 
houden en te vergroten, zeer waardevolle 
bosecosystemen in stand te houden, het 
mitigatie- en aanpassingspotentieel ervan 
te verhogen en de beschermende waarde 
van bossen te versterken waar het gaat om 
instandhouding van bossen, bodemerosie, 
het behoud van waterreserves en 
natuurrisico's. In dit verband dient 
bijzondere aandacht te worden besteed aan 
de instandhouding en bevordering van 
genetische hulpbronnen in de bosbouw. De 
betalingen moeten worden verleend voor 
extra gemaakte kosten en gederfde 
inkomsten als gevolg van 
bosmilieuverbintenissen die verder gaan 
dan de betrokken dwingende normen die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Om te zorgen voor een efficiënt en 
doeltreffend gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de soorten concrete acties 
die voor steun op grond van deze maatregel 
in aanmerking komen.

Or. bg

Amendement 175
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Tijdens de programmeringsperiode 
2007-2013 is slechts één soort 

(36) De toekomst van de landbouw en van 
de duurzame ontwikkeling van 
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samenwerking expliciet aangemerkt voor 
steun in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, nl. 
samenwerking voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten, procedés en 
technologieën in de landbouw-, de 
voedings- en de bosbouwsector. Steun 
voor deze soort samenwerking is 
weliswaar nog steeds noodzakelijk, maar 
moet beter worden afgestemd op de 
vereisten van de kenniseconomie. In dit 
verband moet de mogelijkheid worden 
geboden om op grond van deze maatregel 
projecten die door één marktdeelnemer 
worden uitgevoerd, te financieren, op 
voorwaarde dat de resultaten, en dus ook 
nieuwe praktijken, procedés en producten, 
worden verspreid. Bovendien is gebleken
dat steunverlening ten bate van veel meer
soorten samenwerking en meer types van 
begunstigden, van kleine tot grotere 
marktdeelnemers, kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid omdat 
de marktdeelnemers in de 
plattelandsgebieden geholpen worden de 
economische, ecologische en andere 
nadelen van versnippering te overwinnen. 
Daarom moet het toepassingsgebied van 
deze maatregel worden uitgebreid. Steun 
voor het organiseren van gezamenlijke 
werkprocedés en het delen van 
voorzieningen en hulpbronnen moet kleine 
marktdeelnemers helpen om ondanks hun 
kleinschaligheid toch economisch rendabel 
te werken. Steun voor horizontale en 
verticale samenwerking tussen actoren in 
de voorzieningsketen en voor 
afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijk kader moet fungeren als 
katalysator voor de economisch rationele 
ontwikkeling van korte 
voorzieningsketens, plaatselijke markten 
en lokale voedselketens. Steun voor de 
collectieve aanpak van milieuprojecten en 
–praktijken moet leiden tot grotere en 
coherentere milieu- en klimaatvoordelen 
dan die welke kunnen worden bereikt door 
individuele marktdeelnemers die los van 

plattelandsgebieden hangt voornamelijk 
af van het vermogen van landbouwers 
(met name kleine en jonge landbouwers), 
kmo's en netwerken voor 
plattelandsontwikkeling om samen te 
werken en hun krachten te bundelen in 
gemeenschappelijke projecten en 
investeringen, teneinde 
gemeenschappelijke goederen voort te 
brengen die alle betrokkenen ten goede 
komen, in tegenstelling tot de destructieve 
"afbraaklogica" van de 
"concurrentiekracht". Het is duidelijk dat 
steunverlening ten bate van vele soorten 
samenwerking en tal van types van 
begunstigden kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid omdat 
de marktdeelnemers in de 
plattelandsgebieden geholpen worden de 
economische, ecologische en andere 
nadelen van versnippering te overwinnen. 
Steun voor het organiseren van 
gezamenlijke werkprocedés en het delen 
van voorzieningen en hulpbronnen moet 
kleine marktdeelnemers helpen om 
ondanks hun kleinschaligheid toch 
succesvol en duurzaam te zijn op 
economisch, ecologisch en sociaal vlak. 
Steun voor horizontale en verticale 
samenwerking tussen actoren in de 
voorzieningsketen en voor 
afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijk kader moet fungeren als 
katalysator voor de economisch rationele 
ontwikkeling van korte 
voorzieningsketens, plaatselijke markten 
en lokale voedselketens. Steun voor de 
collectieve aanpak van milieuprojecten en 
–praktijken moet leiden tot grotere en 
coherentere milieu- en klimaatvoordelen 
dan die welke kunnen worden bereikt door 
individuele marktdeelnemers die los van 
anderen handelen (bijv. via de toepassing 
van praktijken op grote niet-opgesplitste 
grondoppervlakten). Daarom moet deze 
maatregel worden verbreed en bevorderd 
door middel van een 
medefinancieringspercentage van 80%.
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anderen handelen (bijv. via de toepassing 
van praktijken op grote niet-opgesplitste 
grondoppervlakten). De steun in het kader 
van deze verschillende gebieden moet in 
diverse vormen worden verleend. Clusters 
en netwerken zijn van bijzonder belang 
voor de uitwisseling van deskundigheid en 
voor de ontwikkeling van nieuwe en 
gespecialiseerde deskundigheid en nieuwe 
en gespecialiseerde diensten en producten. 
Proefprojecten zijn belangrijke 
instrumenten om te testen of 
technologieën, technieken en praktijken in 
verschillende contexten commercieel 
kunnen worden toegepast en om deze waar 
nodig aan te passen. Operationele groepen 
spelen een essentiële rol in het Europees 
Partnerschap voor innovatie (European 
Innovation Partnership, hierna "EIP" 
genoemd) voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. Een ander 
belangrijk instrument zijn de strategieën 
voor plaatselijke ontwikkeling buiten het 
kader van de plaatselijke ontwikkeling in 
het raamwerk van LEADER – tussen 
openbare en particuliere actoren uit 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden. 
In tegenstelling tot de aanpak in het kader 
van LEADER zouden dergelijke 
partnerschappen en strategieën kunnen 
worden beperkt tot één sector en/of relatief 
specifieke ontwikkelingsdoelstellingen, 
inclusief de hierboven vermelde. 
Brancheorganisaties dienen tevens in 
aanmerking te komen voor steun op grond 
van deze maatregel. De looptijd van de 
steun mag niet meer dan zeven jaar 
bedragen, behalve wanneer sprake is van 
collectieve milieu- en klimaatacties, en dan 
nog alleen in naar behoren gemotiveerde 
gevallen.

De steun in het kader van deze 
verschillende gebieden moet in diverse 
vormen worden verleend. Clusters en 
netwerken zijn van bijzonder belang voor 
de uitwisseling van deskundigheid en voor 
de ontwikkeling van nieuwe en 
gespecialiseerde deskundigheid en nieuwe 
en gespecialiseerde diensten en producten. 
Proefprojecten zijn belangrijke 
instrumenten om te testen of 
technologieën, technieken en praktijken in 
verschillende contexten commercieel 
kunnen worden toegepast en om deze waar 
nodig aan te passen. Operationele groepen 
spelen een essentiële rol in het Europees 
Partnerschap voor innovatie (European 
Innovation Partnership, hierna "EIP" 
genoemd) voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. Een ander 
belangrijk instrument zijn de strategieën 
voor plaatselijke ontwikkeling buiten het 
kader van de plaatselijke ontwikkeling in 
het raamwerk van LEADER – tussen 
openbare en particuliere actoren uit 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden. 
In tegenstelling tot de aanpak in het kader 
van LEADER zouden dergelijke 
partnerschappen en strategieën kunnen 
worden beperkt tot één sector en/of relatief 
specifieke ontwikkelingsdoelstellingen, 
inclusief de hierboven vermelde. 
Brancheorganisaties dienen tevens in 
aanmerking te komen voor steun op grond 
van deze maatregel. De looptijd van de 
steun mag niet meer dan zeven jaar 
bedragen, behalve wanneer sprake is van 
collectieve milieu- en klimaatacties, en dan 
nog alleen in naar behoren gemotiveerde 
gevallen.

Or. en

Amendement 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 37



PE489.640v01-00 118/175 AM\903101NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van 
onderlinge fondsen en in de vergoeding 
die uit dergelijke fondsen wordt betaald 
voor verliezen als gevolg van de uitbraak 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald. Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers in de hele Unie gelijk 
worden behandeld, dat de concurrentie 
niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van 
onderlinge fondsen en in de vergoeding 
die uit dergelijke fondsen wordt betaald 
voor verliezen als gevolg van de uitbraak 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald. Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers in de hele Unie gelijk 
worden behandeld, dat de concurrentie 
niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 

Schrappen
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Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Or. pt

Amendement 178
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van 
onderlinge fondsen en in de vergoeding 
die uit dergelijke fondsen wordt betaald 
voor verliezen als gevolg van de uitbraak 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald. Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers in de hele Unie gelijk 
worden behandeld, dat de concurrentie 
niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 

Schrappen
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voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Or. it

Amendement 179
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van 
onderlinge fondsen en in de vergoeding 
die uit dergelijke fondsen wordt betaald 
voor verliezen als gevolg van de uitbraak 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 

(37) De lidstaten moeten in staat zijn de
opstart- en beheerskosten van onderlinge 
fondsen te steunen om landbouwers te 
kunnen beschermen tegen de gevolgen 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. In geen geval mag 
overheidsgeld echter worden aangewend 
om compensatiebetalingen aan 
landbouwers te subsidiëren: overheidsgeld 
wordt beter aangewend voor investering 
in voorzorgsmaatregelen om te 
voorkomen dat rampen zich überhaupt 
voordoen. Voorts wordt compensatie 
alleen aan landbouwers verleend die de 
nodige voorzorgsmaatregelen tegen dier-
en plantenziekten, voor 
milieubescherming en aan 
klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen hebben getroffen. Alle 
andere instrumenten inzake risicobeheer 
worden in de integrale GMO behandeld. 



PE489.640v01-00 122/175 AM\903101NL.doc

NL

fonds voor steunverlening aan 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald. Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers in de hele Unie gelijk 
worden behandeld, dat de concurrentie 
niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Or. en

Amendement 180
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van onderlinge 
fondsen en in de vergoeding die uit 

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van onderlinge 
fondsen en in de vergoeding die uit 
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dergelijke fondsen wordt betaald voor 
verliezen als gevolg van de uitbraak van 
dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan landbouwers 
wier inkomen ernstig is gedaald. Om 
ervoor te zorgen dat de landbouwers in de
hele Unie gelijk worden behandeld, dat de 
concurrentie niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

dergelijke fondsen wordt betaald voor 
verliezen als gevolg van de uitbraak van 
dier- en plantenziekten, ongunstige 
weersomstandigheden of
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening of steun in de 
vorm van een tegemoetkoming in de 
kosten van verzekeringspolissen die zijn 
afgesloten via het onderling fonds voor 
steunverlening aan landbouwers wier 
inkomen ernstig is gedaald. Om ervoor te 
zorgen dat de landbouwers in de hele Unie 
gelijk worden behandeld, dat de 
concurrentie niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Or. it

Amendement 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
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belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van onderlinge 
fondsen en in de vergoeding die uit 
dergelijke fondsen wordt betaald voor 
verliezen als gevolg van de uitbraak van 
dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan landbouwers 
wier inkomen ernstig is gedaald. Om 
ervoor te zorgen dat de landbouwers in de 
hele Unie gelijk worden behandeld, dat de 
concurrentie niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van onderlinge 
fondsen en in de vergoeding die uit 
dergelijke fondsen wordt betaald voor 
verliezen als gevolg van de uitbraak van 
dier- en plantenziekten, ongunstige 
weersomstandigheden en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan landbouwers 
wier inkomen ernstig is gedaald. Om 
ervoor te zorgen dat de landbouwers in de 
hele Unie gelijk worden behandeld, dat de 
concurrentie niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Or. it

Amendement 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Overweging 37



AM\903101NL.doc 125/175 PE489.640v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van onderlinge 
fondsen en in de vergoeding die uit 
dergelijke fondsen wordt betaald voor 
verliezen als gevolg van de uitbraak van 
dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan landbouwers 
wier inkomen ernstig is gedaald. Om 
ervoor te zorgen dat de landbouwers in de 
hele Unie gelijk worden behandeld, dat de 
concurrentie niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers of 
groepen landbouwers worden verleend als 
bijdrage in de premies om de oogst, de 
dieren en de planten te verzekeren, in de 
oprichting van onderlinge fondsen en in de 
vergoeding die uit dergelijke fondsen 
wordt betaald voor verliezen als gevolg 
van de uitbraak van dier- en plantenziekten 
en milieuongevallen of ongunstige 
weersomstandigheden. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds of verzekeringscontract voor 
steunverlening aan landbouwers wier 
inkomen ernstig is gedaald. Om ervoor te 
zorgen dat de landbouwers in de hele Unie 
gelijk worden behandeld, dat de 
concurrentie niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.
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Or. en

Amendement 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Het grootste probleem dat 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de 
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen in 
de plattelandssector in het Middellandse 
Zeegebied is het gevaar voor bosbranden. 
Onder een goede plattelandsontwikkeling 
in deze gebieden dienen dan ook controle-
en preventiemaatregelen te vallen met 
inbegrip van onderwijs en 
bewustmakingscampagnes voor zowel de 
plattelandsbevolking als degenen die 
plattelandsgebieden om uiteenlopende 
redenen bezoeken.

Or. es

Amendement 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De aanpak van de plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER -
waarbij van onderop ten volle rekening 
wordt gehouden met de multisectorale 
behoeften voor endogene 
plattelandsontwikkeling - heeft al een 
aantal jaren bewezen vruchten af te werpen 
op het gebied van de bevordering van de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Het 
LEADER-initiatief moet daarom worden 
voortgezet en verplicht worden toegepast 
op alle 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

(38) De aanpak van de plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER -
waarbij van onderop ten volle rekening 
wordt gehouden met de multisectorale 
behoeften voor endogene 
plattelandsontwikkeling - heeft al een 
aantal jaren bewezen vruchten af te werpen 
op het gebied van de bevordering van de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Het 
LEADER-initiatief moet daarom worden 
voortgezet en verplicht worden toegepast 
op alle 
plattelandsontwikkelingsprogramma's. De 
toegevoegde waarde van de LEADER-
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aanpak is niet beperkt tot de ondernomen 
projecten en fysieke resultaten, maar ook 
de bottom-upbenadering van een 
onafhankelijke plaatselijke actiegroep kan 
leiden tot significante toegevoegde waarde 
zoals "capaciteitsopbouw" en 
"versterking van de positie van de 
plaatselijke gemeenschap", hetgeen niet 
wordt bereikt wanneer in de 
besluitvorming lokale autoriteiten het 
voor het zeggen hebben1.
__________________
1 Zoals vastgesteld in speciaal verslag nr. 5/2010 
van de Europese Rekenkamer over de toepassing 
van de LEADER-aanpak op 
plattelandsontwikkeling.

Or. en

Amendement 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De ELFPO-steun voor plaatselijke
ontwikkeling in het kader van LEADER 
moet worden verleend voor alle aspecten 
van de voorbereiding en de uitvoering van 
strategieën voor plaatselijke ontwikkeling, 
voor de werking van plaatselijke groepen 
en voor de samenwerking tussen gebieden 
en groepen die de plaatselijke ontwikkeling 
van onderop aanpakken en door de 
plaatselijke gemeenschap laten aansturen. 
Om de partners in plattelandsgebieden die 
LEADER nog niet toepassen, de kans te 
geven zich op het ontwerpen en het 
toepassen van een strategie voor 
plaatselijke ontwikkeling voor te bereiden 
en in dit verband een en ander te testen, 
moet financiering ter beschikking worden 
gesteld voor een "LEADER-opstartkit". 
Om te zorgen voor een efficiënt en 
doeltreffend gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 

(40) De ELFPO-steun voor plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER 
moet worden verleend voor alle aspecten 
van de voorbereiding en de uitvoering van 
strategieën voor plaatselijke ontwikkeling, 
voor de werking van plaatselijke groepen 
waarin de besluitvorming in handen is 
van de gemeenschap en geschiedt in 
samenwerking met andere relevante 
actoren, en voor de samenwerking tussen 
gebieden en groepen die de plaatselijke 
ontwikkeling van onderop aanpakken en 
door de plaatselijke gemeenschap laten 
aansturen. Om de partners in 
plattelandsgebieden die LEADER nog niet 
toepassen, de kans te geven zich op het 
ontwerpen en het toepassen van een 
strategie voor plaatselijke ontwikkeling 
voor te bereiden en in dit verband een en 
ander te testen, moet financiering ter 
beschikking worden gesteld voor een 
"LEADER-opstartkit". Om te zorgen voor 
een efficiënt en doeltreffend gebruik van 
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Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 
precieze subsidiabele werkings- en 
dynamiseringskosten van de plaatselijke 
LEADER-groepen.

de begrotingsmiddelen uit het ELFPO en 
de tenuitvoerlegging van de LEADER-
benadering, moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de vaststelling 
van de precieze subsidiabele werkings- en 
dynamiseringskosten van de plaatselijke 
LEADER-groepen en om voorschriften 
vast te stellen waarmee een volledige 
tenuitvoerlegging door de lidstaten van de 
door de gemeenschap aangestuurde 
benadering kan worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 186
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Tal van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
onder deze verordening vallen, hebben 
onder meer betrekking op investeringen
voor concrete acties van zeer uiteenlopende 
aard. Om ervoor te zorgen dat de 
uitvoering van deze concrete acties 
duidelijk verloopt, moet een aantal 
gemeenschappelijke voorschriften worden 
vastgesteld waaraan alle investeringen 
moeten voldoen. Deze gemeenschappelijke 
voorschriften moeten verduidelijken welke 
soorten uitgaven als investeringsuitgaven 
mogen worden beschouwd en moeten er 
borg voor staan dat alleen steun wordt 
verleend voor investeringen die een nieuwe 
waarde aan de landbouw toevoegen. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van bepaalde soorten 
investeringen, zoals investeringen voor de 
aankoop van tweedehands materieel en 
gewone vervangingsinvesteringen, en om 
tegelijkertijd het efficiënte gebruik van de 
financiële middelen uit het ELFPO te 
garanderen, moet de Commissie ertoe 

(41) Tal van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
onder deze verordening vallen, hebben 
onder meer betrekking op investeringen 
voor concrete acties van zeer uiteenlopende 
aard. Om ervoor te zorgen dat de 
uitvoering van deze concrete acties 
duidelijk verloopt, moet een aantal 
gemeenschappelijke voorschriften worden 
vastgesteld waaraan alle investeringen 
moeten voldoen. Deze gemeenschappelijke 
voorschriften moeten verduidelijken welke 
soorten uitgaven als investeringsuitgaven 
mogen worden beschouwd en moeten er 
borg voor staan dat alleen steun wordt 
verleend voor investeringen die een nieuwe 
waarde aan de landbouw toevoegen. 
Nieuwe investeringen in irrigatie, met 
inbegrip van investeringen voor de 
modernisering van bestaande systemen 
met als doel een efficiënter waterverbruik, 
worden als subsidiabele uitgaven 
aangemerkt, voor zover die investeringen 
garanderen dat deze hulpbron niet wordt 
uitgeput, het aquatisch milieu niet wordt 
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worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de vaststelling 
van de voorwaarden waaronder bepaalde 
soorten investeringen als subsidiabele 
uitgaven mogen worden aangemerkt. Om 
de uitvoering van investeringsprojecten te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten in 
de gelegenheid worden gesteld 
voorschotten te betalen. Om de 
doeltreffendheid, de billijkheid en de 
duurzame impact van de ELFPO-steun te 
garanderen, moeten voorschriften worden 
vastgesteld om te garanderen dat 
investeringen in concrete acties duurzaam 
zijn en dat de ELFPO-steun niet wordt 
gebruikt om de concurrentie te verstoren.

aangetast en de waterlichamen in een 
goede ecologische staat blijven. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van bepaalde soorten 
investeringen, zoals investeringen voor de 
aankoop van tweedehands materieel en 
gewone vervangingsinvesteringen, en om 
tegelijkertijd het efficiënte gebruik van de 
financiële middelen uit het ELFPO te 
garanderen, moet de Commissie ertoe 
worden gemachtigd overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de vaststelling 
van de voorwaarden waaronder bepaalde 
soorten investeringen als subsidiabele 
uitgaven mogen worden aangemerkt. Om 
de uitvoering van investeringsprojecten te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten in 
de gelegenheid worden gesteld 
voorschotten te betalen. Om de 
doeltreffendheid, de billijkheid en de 
duurzame impact van de ELFPO-steun te 
garanderen, moeten voorschriften worden 
vastgesteld om te garanderen dat 
investeringen in concrete acties duurzaam 
zijn en dat de ELFPO-steun niet wordt 
gebruikt om de concurrentie te verstoren.

Or. fr

Amendement 187
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Om ervoor te zorgen dat de financiële 
middelen voor plattelandsontwikkeling 
optimaal worden gebruikt en om de in 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
opgenomen maatregelen doelgericht en 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling in te zetten, maar 
tegelijkertijd de gelijke behandeling van de 
aanvragers te garanderen, moeten de 
lidstaten criteria voor de selectie van 
projecten vaststellen. Er dient echter een 

(44) Om ervoor te zorgen dat de financiële 
middelen voor plattelandsontwikkeling 
optimaal worden gebruikt en om de in 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
opgenomen maatregelen doelgericht en 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling in te zetten, maar 
tegelijkertijd de gelijke behandeling van de 
aanvragers te garanderen, moeten de 
lidstaten criteria voor de selectie van 
projecten vaststellen. Er dient echter een 
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uitzondering op deze regel te worden 
gemaakt voor maatregelen waarvoor de 
steun bestaat uit betalingen voor de 
levering van agromilieu- of 
dierenwelzijnsdiensten. Bij de toepassing 
van de selectiecriteria moet, wat kleine 
subsidies betreft, rekening worden 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel.

uitzondering op deze regel te worden 
gemaakt voor maatregelen waarvoor de 
steun bestaat uit betalingen voor de 
levering van agromilieu- of 
dierenwelzijnsdiensten. Bij de toepassing 
van de selectiecriteria moet, wat kleine 
subsidies betreft, rekening worden 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel
en dient de bijdrage van de initiatieven te 
worden beoordeeld om gelijke kansen 
voor vrouwen op het platteland te 
bevorderen.

Or. es

Amendement 188
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten en onderzoekers 
die betrokken zijn bij de uitvoering van 
acties die gericht zijn op innovatie in de 
landbouw. Dit netwerk dient te worden 
gefinancierd in het kader van de technische 
ondersteuning op EU-niveau.

(47) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten, ngo's en 
onderzoekers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van acties die gericht zijn op 
innovatie in de landbouw. Dit netwerk 
dient te worden gefinancierd in het kader 
van de technische ondersteuning op EU-
niveau.

Or. en

Amendement 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om bij te dragen tot de (47) Om bij te dragen tot de 



AM\903101NL.doc 131/175 PE489.640v01-00

NL

verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten en onderzoekers 
die betrokken zijn bij de uitvoering van 
acties die gericht zijn op innovatie in de 
landbouw. Dit netwerk dient te worden 
gefinancierd in het kader van de technische 
ondersteuning op EU-niveau.

verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten, ngo's en 
onderzoekers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van acties die gericht zijn op 
innovatie in de landbouw. Dit netwerk 
dient te worden gefinancierd in het kader 
van de technische ondersteuning op EU-
niveau.

Or. en

Motivering

Om dit Europees Innovatiepartnerschap tot een succes te maken is het van essentieel belang dat 
niet-gouvernementele organisaties gelijke toegang tot en inbreng in het netwerk hebben. 
Daarom is er geen enkele reden ze niet duidelijk in de tekst te noemen.

Amendement 190
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Tijdens de programmeringsperiode 
2007-2013 is een deskundigencomité 
evaluatie actief geweest in het kader van 
het Europees netwerk voor 
plattelandsontwikkeling. Om rekening te 
houden met de specifieke behoeften op het 
gebied van evaluatie moet voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 een 
Europees evaluatienetwerk voor 
plattelandsontwikkeling worden gevormd 
waarin alle actoren die bij 
evaluatieactiviteiten betrokken zijn, 
worden samengebracht met als doel de 
uitwisseling van deskundigheid op dit 
gebied te vergemakkelijken. Dit netwerk 
dient te worden gefinancierd in het kader 
van de technische ondersteuning.

(48) Tijdens de programmeringsperiode 
2007-2013 is een deskundigencomité 
evaluatie actief geweest in het kader van 
het Europees netwerk voor 
plattelandsontwikkeling. Om rekening te 
houden met de specifieke behoeften op het 
gebied van evaluatie moet voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 een 
Europees evaluatienetwerk voor 
plattelandsontwikkeling worden gevormd 
waarin alle actoren die bij 
evaluatieactiviteiten betrokken zijn, 
worden samengebracht met als doel de 
uitwisseling van deskundigheid op dit 
gebied te vergemakkelijken. Het netwerk 
zal zich in het bijzonder blijven richten op 
de vooruitgang die wordt geboekt inzake 
de toegang van vrouwen tot mede-
eigendom van agrarische bedrijven, de 
hulpprogramma's voor het 
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ondernemerschap en het aantal 
initiatieven voor meer gelijke kansen 
tussen mannen en vrouwen op het 
platteland. Dit netwerk dient te worden 
gefinancierd in het kader van de technische 
ondersteuning.

Or. es

Amendement 191
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) In het kader van het ELFPO moet 
erop worden gewezen dat de wijze waarop 
de plaatselijke ontwikkeling wordt 
aangepakt enerzijds en een transnationale 
dimensie anderzijds elkaar volgens de 
Unie kunnen versterken, met name 
wanneer een en ander in een geest van 
innovatie wordt benaderd. De Unie moet 
hiertoe bijdragen door prijzen uit te 
reiken voor een beperkt aantal projecten 
die op exemplarische wijze aan deze 
kenmerken voldoen. Deze prijzen moeten 
een aanvulling vormen op andere 
financieringsbronnen die in het kader van
het plattelandsontwikkelingsbeleid 
beschikbaar zijn, in die zin dat bijzondere 
erkenning wordt verleend aan een 
geschikt toonaangevend project, ongeacht 
of dat project tevens via een 
plattelandsontwikkelingsprogramma is 
gefinancierd.

Schrappen

Or. en

Amendement 192
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Overweging 50
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) In het kader van het ELFPO moet 
erop worden gewezen dat de wijze waarop 
de plaatselijke ontwikkeling wordt 
aangepakt enerzijds en een transnationale 
dimensie anderzijds elkaar volgens de 
Unie kunnen versterken, met name 
wanneer een en ander in een geest van 
innovatie wordt benaderd. De Unie moet 
hiertoe bijdragen door prijzen uit te 
reiken voor een beperkt aantal projecten 
die op exemplarische wijze aan deze 
kenmerken voldoen. Deze prijzen moeten 
een aanvulling vormen op andere 
financieringsbronnen die in het kader van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid 
beschikbaar zijn, in die zin dat bijzondere 
erkenning wordt verleend aan een 
geschikt toonaangevend project, ongeacht 
of dat project tevens via een 
plattelandsontwikkelingsprogramma is 
gefinancierd.

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten met steun van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw innovatieve acties worden 
opgenomen ter bevordering van een 
landbouwsector die efficiënt gebruik maakt 
van hulpbronnen, productief is en weinig 
emissies uitstoot. Het EIP moet tot doel 
hebben een sneller en grootschaliger 
toepassing van innovatieve oplossingen te 
stimuleren. Het EIP moet toegevoegde 
waarde creëren door het gebruik en de 
doeltreffendheid van innovatiegerelateerde 
instrumenten te verbeteren en de 

In de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten met steun van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw, met inbegrip van sociale 
innovatie en vooruitgang, innovatieve 
acties worden opgenomen ter bevordering 
van een landbouwsector die efficiënt 
gebruik maakt van hulpbronnen, agro-
ecologisch is en weinig emissies uitstoot. 
Het EIP moet tot doel hebben een snellere, 
gelijkelijk toegankelijke en grootschaliger 
toepassing van innovatieve oplossingen te 
stimuleren. Het EIP moet toegevoegde 
waarde creëren door het gebruik van, de 
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synergieën tussen deze instrumenten te 
versterken. Het EIP moet lacunes dichten 
door het onderzoek en de praktische 
uitoefening van de landbouw beter op 
elkaar te laten aansluiten.

gelijke toegankelijkheid tot en de 
doeltreffendheid van innovatiegerelateerde 
instrumenten (waaronder agro-
ecologische en sociale innovatie) te 
verbeteren en de synergieën tussen deze 
instrumenten te versterken. Het EIP moet 
lacunes dichten door het onderzoek en de 
praktische uitoefening van de landbouw 
beter op elkaar te laten aansluiten, 
teneinde tegemoet te komen aan de vraag 
van burgers naar veilig, gezond en 
voedzaam voedsel alsook aan de meer 
algemene aspecten van de 
plattelandsontwikkeling, zoals 
huisvesting, infrastructuur en 
dienstverlening op het platteland. De 
nadruk dient te liggen op agro-
ecologische landbouwpraktijken met lage 
input, op door landbouwers aangestuurd 
onderzoek en innovatie en op sociale 
innovatie in plattelandsontwikkeling. 

Or. en

Amendement 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten met steun van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw innovatieve acties worden 
opgenomen ter bevordering van een 
landbouwsector die efficiënt gebruik maakt 
van hulpbronnen, productief is en weinig 
emissies uitstoot. Het EIP moet tot doel 
hebben een sneller en grootschaliger 
toepassing van innovatieve oplossingen te 
stimuleren. Het EIP moet toegevoegde 
waarde creëren door het gebruik en de 
doeltreffendheid van innovatiegerelateerde 
instrumenten te verbeteren en de 
synergieën tussen deze instrumenten te 
versterken. Het EIP moet lacunes dichten 

(51) In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten met steun van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw innovatieve acties worden 
opgenomen ter bevordering van een 
landbouwsector die efficiënt gebruik maakt 
van hulpbronnen, productief en duurzaam
is en weinig emissies uitstoot. Het EIP 
moet tot doel hebben een sneller en 
grootschaliger toepassing van innovatieve 
oplossingen te stimuleren. Het EIP moet
toegevoegde waarde creëren door het 
gebruik en de doeltreffendheid van 
innovatiegerelateerde instrumenten te 
verbeteren en de synergieën tussen deze 
instrumenten te versterken. Het EIP moet 
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door het onderzoek en de praktische 
uitoefening van de landbouw beter op 
elkaar te laten aansluiten.

lacunes dichten door het onderzoek en de 
praktische uitoefening van de landbouw 
beter op elkaar te laten afsluiten en moet 
kennisintensieve landbouw aanmoedigen.

Or. en

Amendement 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten met steun van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw innovatieve acties worden 
opgenomen ter bevordering van een 
landbouwsector die efficiënt gebruik maakt 
van hulpbronnen, productief is en weinig 
emissies uitstoot. Het EIP moet tot doel 
hebben een sneller en grootschaliger 
toepassing van innovatieve oplossingen te 
stimuleren. Het EIP moet toegevoegde 
waarde creëren door het gebruik en de 
doeltreffendheid van innovatiegerelateerde 
instrumenten te verbeteren en de 
synergieën tussen deze instrumenten te 
versterken. Het EIP moet lacunes dichten 
door het onderzoek en de praktische 
uitoefening van de landbouw beter op 
elkaar te laten aansluiten.

(51) In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten met steun van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw innovatieve acties worden 
opgenomen ter bevordering van een 
landbouwsector die efficiënt gebruik maakt 
van hulpbronnen, productief is en weinig 
emissies uitstoot. Het EIP moet tot doel 
hebben een sneller en grootschaliger 
toepassing van innovatieve oplossingen te 
stimuleren. Het EIP moet toegevoegde 
waarde creëren door het gebruik en de 
doeltreffendheid van innovatiegerelateerde 
instrumenten te verbeteren en de 
synergieën tussen deze instrumenten te 
versterken. Het EIP moet lacunes dichten 
door het onderzoek en de praktische 
uitoefening van de landbouw beter op 
elkaar te laten aansluiten, en de dialoog 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De innovatieve projecten in het kader (52) De innovatieve projecten in het kader 
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van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. De resultaten van 
dergelijke projecten moeten worden 
verspreid om ervoor te zorgen dat de hele 
sector ervan kan profiteren.

van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ngo's, 
ondernemingen en andere actoren die 
betrokken zijn bij de innovatie in de 
landbouwsector, worden samengebracht. 
De resultaten van dergelijke projecten 
moeten worden verspreid om ervoor te 
zorgen dat de hele sector ervan kan 
profiteren.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste elementen in de verordening inzake plattelandsontwikkeling is 
innovatie. Een innovatiesysteem wordt door de Wereldbank gedefinieerd als een netwerk van 
organisaties, bedrijven en individuen die nieuwe producten, nieuwe processen en nieuwe vormen 
van organisatie in het economisch circuit trachten te brengen, samen met de instellingen en 
beleidsmaatregelen die op hun gedrag en prestaties van invloed zijn. Hierbij moeten ngo's de 
nadruk krijgen, aangezien zij tot de actoren behoren die landbouwers zouden kunnen helpen om 
hun marktpositie in de toekomst te versterken. 

Amendement 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Er dient te worden voorzien in de 
vaststelling van het totale EU-steunbedrag 
voor plattelandsontwikkeling uit hoofde 
van deze verordening voor de periode van 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020, de jaarlijkse verdeling ervan en het 
minimumbedrag dat moet worden 
geconcentreerd in minder ontwikkelde 
regio's overeenkomstig het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2014-
2020 en overeenkomstig het 
Interinstitutioneel Akkoord over de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van 
de begrotingsprocedure20 voor dezelfde 
periode. De beschikbare kredieten dienen 
met het oog op de programmering op 

(53) Er dient te worden voorzien in de 
vaststelling van het totale EU-steunbedrag 
voor plattelandsontwikkeling uit hoofde 
van deze verordening voor de periode van 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020, de jaarlijkse verdeling ervan en het 
minimumbedrag dat moet worden 
geconcentreerd in minder ontwikkelde 
regio's en de overgangsregio's die in de 
periode 2007-2013 vanuit de doelstelling 
van convergentie gesteund zijn maar 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per hoofd van de bevolking meer 
dan 75% van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 bedraagt, overeenkomstig het 
meerjarig financieel kader voor de periode 
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forfaitaire basis te worden geïndexeerd. 2014-2020 en overeenkomstig het 
Interinstitutioneel Akkoord over de 
begrotingsdiscipline en de verbetering van 
de begrotingsprocedure20 voor dezelfde 
periode. De beschikbare kredieten dienen 
met het oog op de programmering op 
forfaitaire basis te worden geïndexeerd.

Or. de

Amendement 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Bij de vaststelling van de 
jaarlijkse verdeling per lidstaat moet het 
niveau van de Uniesteun worden 
afgestemd op de plattelandsontwikkeling 
zodat er geleidelijk aan kan worden 
afgestapt van de historische verdeling. 
Daartoe moeten de lidstaten waar de in 
het kader van de plattelandsontwikkeling 
ontvangen steun per hectare lager ligt dan 
90% van het gemiddelde, het verschil 
tussen hun huidige niveau en dat niveau 
van 90% met een derde verkleinen. Die 
aanpassing moet naar evenredigheid 
worden gefinancierd door alle lidstaten 
waar de steun per hectare hoger ligt dan 
het EU-gemiddelde. Ten einde een te 
drastische verlaging van de 
overeenkomstige financiële middelen te 
vermijden, mag de bijdrage van die 
lidstaten echter niet meer bedragen dan 
X% van hun oorspronkelijke middelen.

Or. fr

Amendement 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 54



PE489.640v01-00 138/175 AM\903101NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Om het beheer van de financiële 
middelen uit het ELFPO te 
vergemakkelijken, moet voor de 
plattelandsontwikkelingsprogrammering 
een enkele procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld ten opzichte 
van de overheidsuitgaven in de lidstaten. 
Om rekening te houden met het bijzondere 
belang of de bijzondere aard van bepaalde 
soorten concrete acties, moeten voor 
dergelijke acties specifieke procentuele 
bijdragen worden vastgesteld. Om de 
specifieke beperkingen waarmee 
verafgelegen gebieden en eilanden 
vanwege hun ontwikkelingsgraad, ligging 
en aard te maken krijgen, te matigen, 
moeten voor de minder ontwikkelde 
gebieden, de in het Verdrag vermelde 
ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee een adequate 
procentuele bijdrage uit het ELFPO 
worden vastgesteld.

(54) Om het beheer van de financiële 
middelen uit het ELFPO te 
vergemakkelijken, moet voor de 
plattelandsontwikkelingsprogrammering 
een enkele procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld ten opzichte 
van de overheidsuitgaven in de lidstaten. 
Om rekening te houden met het bijzondere 
belang of de bijzondere aard van bepaalde 
soorten concrete acties, moeten voor 
dergelijke acties specifieke procentuele 
bijdragen worden vastgesteld. Om de 
specifieke beperkingen waarmee 
verafgelegen gebieden en eilanden 
vanwege hun ontwikkelingsgraad, ligging 
en aard te maken krijgen, te matigen, 
moeten voor de minder ontwikkelde 
gebieden en de overgangsregio's die in de 
periode 2007-2013 vanuit de doelstelling 
van convergentie gesteund zijn maar 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per hoofd van de bevolking meer 
dan 75% van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 bedraagt, de in het Verdrag 
vermelde ultraperifere gebieden en de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee een 
adequate procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld.

Or. de

Amendement 200
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Om het beheer van de financiële 
middelen uit het ELFPO te 
vergemakkelijken, moet voor de 
plattelandsontwikkelingsprogrammering 
een enkele procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld ten opzichte 

(54) Om het beheer van de financiële 
middelen uit het ELFPO te 
vergemakkelijken, moet voor de 
plattelandsontwikkelingsprogrammering 
een enkele procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld ten opzichte 
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van de overheidsuitgaven in de lidstaten. 
Om rekening te houden met het bijzondere 
belang of de bijzondere aard van bepaalde 
soorten concrete acties, moeten voor 
dergelijke acties specifieke procentuele 
bijdragen worden vastgesteld. Om de 
specifieke beperkingen waarmee 
verafgelegen gebieden en eilanden 
vanwege hun ontwikkelingsgraad, ligging 
en aard te maken krijgen, te matigen, 
moeten voor de minder ontwikkelde 
gebieden, de in het Verdrag vermelde 
ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee een adequate 
procentuele bijdrage uit het ELFPO 
worden vastgesteld.

van de overheidsuitgaven in de lidstaten. 
Om rekening te houden met het bijzondere 
belang of de bijzondere aard van bepaalde 
soorten concrete acties, moeten voor 
dergelijke acties specifieke procentuele 
bijdragen worden vastgesteld. Daarom 
moet een medefinancieringspercentage 
van 60% voor de activiteiten in de 
artikelen 29, 30, 31 en 34 worden 
vastgesteld en moet bovendien worden 
voorzien in hogere 
medefinancieringspercentages voor 
samenwerkingsacties. Om de specifieke 
beperkingen waarmee verafgelegen 
gebieden en eilanden vanwege hun 
ontwikkelingsgraad, ligging en aard te 
maken krijgen, te matigen, moeten voor de 
minder ontwikkelde gebieden, de in het 
Verdrag vermelde ultraperifere gebieden 
en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee 
een adequate procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Om het beheer van de financiële 
middelen uit het ELFPO te 
vergemakkelijken, moet voor de 
plattelandsontwikkelingsprogrammering 
een enkele procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld ten opzichte 
van de overheidsuitgaven in de lidstaten. 
Om rekening te houden met het bijzondere 
belang of de bijzondere aard van bepaalde 
soorten concrete acties, moeten voor 
dergelijke acties specifieke procentuele 
bijdragen worden vastgesteld. Om de 
specifieke beperkingen waarmee 
verafgelegen gebieden en eilanden 
vanwege hun ontwikkelingsgraad, ligging 
en aard te maken krijgen, te matigen, moet

(54) Om het beheer van de financiële 
middelen uit het ELFPO te 
vergemakkelijken, moet voor de 
plattelandsontwikkelingsprogrammering 
een enkele procentuele bijdrage uit het 
ELFPO worden vastgesteld ten opzichte 
van de overheidsuitgaven in de lidstaten. 
Om rekening te houden met het bijzondere 
belang of de bijzondere aard van bepaalde 
soorten concrete acties, moeten voor 
dergelijke acties specifieke procentuele 
bijdragen worden vastgesteld. Om de 
specifieke beperkingen waarmee 
verafgelegen gebieden en eilanden 
vanwege hun ontwikkelingsgraad, ligging 
en aard te maken krijgen, te matigen, moet
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voor de minder ontwikkelde gebieden, de 
in het Verdrag vermelde ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee een adequate procentuele 
bijdrage uit het ELFPO worden 
vastgesteld.

voor de minder ontwikkelde gebieden, de 
in het Verdrag vermelde overgangsregio's, 
de ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee een adequate 
procentuele bijdrage uit het ELFPO 
worden vastgesteld.

Or. es

Amendement 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van specifieke 
doelstellingen in het kader van een 
bepaalde prioriteit kunnen 
financieringsinstrumenten worden 
gebruikt op basis van een ex-
antebeoordeling waarbij tekortkomingen 
van de markt of suboptimale 
investeringssituaties zijn vastgesteld, en 
op basis van investeringsbehoeften. Deze 
instrumenten kunnen worden ingesteld 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 32 tot en met 40 van titel IV van 
Verordening (EU) nr… GSK/2012.

Or. en

Amendement 203
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De lidstaten moeten alle nodige 
stappen zetten en adequate voorzieningen 
treffen om ervoor te zorgen dat hun 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
verifieerbaar en controleerbaar zijn. Met 
het oog daarop moeten de beheersautoriteit 

(56) De lidstaten moeten alle nodige 
stappen zetten en adequate voorzieningen 
treffen om ervoor te zorgen dat hun 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
verifieerbaar en controleerbaar zijn. Met 
het oog daarop moeten de beheersautoriteit 
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en het betaalorgaan vooraf een beoordeling 
indienen en zich ertoe verbinden de 
maatregelen gedurende de hele fase van 
uitvoering van het programma te 
beoordelen. Maatregelen die niet aan deze 
voorwaarde voldoen, moeten worden 
aangepast.

en het betaalorgaan vooraf een beoordeling 
indienen en zich ertoe verbinden de 
maatregelen gedurende de hele fase van 
uitvoering van het programma te 
beoordelen, rekening houdend met het 
evenredigheidsbeginsel inzake kleine 
subsidies. Maatregelen die niet aan deze 
voorwaarde voldoen, moeten worden 
aangepast.

Or. pt

Amendement 204
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Met het oog op een geregelde follow-
up van de uitvoering van het programma en 
de mate waarin de vastgestelde doelen van 
het programma worden verwezenlijkt, 
moet elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
worden gemonitord. Het aantonen en 
verbeteren van de doeltreffendheid en de 
impact van de ELFPO-acties hangt ook af 
van passende evaluatie tijdens de 
voorbereiding, uitvoering en afronding van 
een programma. Hiertoe moeten de 
Commissie en de lidstaten gezamenlijk een 
monitoring- en evaluatiesysteem opzetten 
aan de hand waarvan de voortgang kan 
worden aangetoond en kan worden 
beoordeeld in hoeverre het 
plattelandsontwikkelingsbeleid effect 
sorteert en doeltreffend is.

(59) Met het oog op een geregelde follow-
up van de uitvoering van het programma en 
de mate waarin de vastgestelde doelen van 
het programma worden verwezenlijkt, 
moet elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
worden gemonitord. Het aantonen en 
verbeteren van de doeltreffendheid en de 
impact van de ELFPO-acties hangt ook af 
van passende evaluatie tijdens de 
voorbereiding, uitvoering en afronding van 
een programma. Hiertoe moeten de 
Commissie, het Europees Parlement en de 
lidstaten gezamenlijk een monitoring- en 
evaluatiesysteem opzetten aan de hand 
waarvan de voortgang kan worden 
aangetoond en kan worden beoordeeld in 
hoeverre het 
plattelandsontwikkelingsbeleid effect 
sorteert en doeltreffend is.

Or. de

Amendement 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Overweging 65
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Met het oog op de samenhang met de 
voor EU-steun in aanmerking komende 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedures, moet het de lidstaten in het 
kader van de programmering worden 
toegestaan aanvullende betalingen te 
verrichten ter financiering van concrete 
acties op het gebied van 
plattelandsontwikkeling waarvoor 
EU-steun wordt verleend en die onder 
artikel 42 van het Verdrag vallen, indien 
deze betalingen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening volgens 
een bepaalde procedure worden gemeld. 
Om een adequate monitoring van deze 
betalingen te garanderen, moet de 
Commissie bij de beoordeling van deze 
betalingen de criteria toepassen die zijn 
vastgesteld voor de toepassing van artikel 
107 van het Verdrag. Om te voorkomen 
dat gebruik wordt gemaakt van 
aanvullende nationale financiering die 
niet door de Commissie is toegestaan, mag 
de betrokken lidstaat de door hem 
voorgestelde aanvullende financiering 
voor plattelandsontwikkeling pas van 
kracht laten worden nadat deze is 
goedgekeurd. Betalingen door de lidstaten 
die zijn bedoeld om aanvullende nationale 
financiering voor concrete acties voor 
platttelandsontwikkeling te verstrekken 
waarvoor steun van de Unie is verleend en 
die buiten de werkingssfeer van artikel 42 
van het Verdrag vallen, moeten worden 
aangemeld bij de Commissie 
overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het 
Verdrag, tenzij zij onder een krachtens 
Verordening (EG) nr. 994/98 van de 
Raad[21] vastgestelde verordening vallen, 
en mogen niet ten uitvoer worden 
gebracht voordat deze procedure tot een 
definitieve goedkeuring door de 
Commissie heeft geleid.

(65) Met het oog op de samenhang met de 
voor EU-steun in aanmerking komende 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedures, moet het de lidstaten in het 
kader van de programmering worden 
toegestaan betalingen te verrichten voor
concrete acties op het gebied van 
plattelandsontwikkeling waarvoor 
EU-steun wordt verleend en die niet onder 
artikel 42 van het Verdrag vallen, indien 
deze betalingen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening volgens 
een bepaalde procedure worden gemeld. 
Om een adequate monitoring van deze 
betalingen te garanderen, moet de 
Commissie bij de beoordeling van deze 
betalingen de criteria toepassen die zijn 
vastgesteld voor de toepassing van artikel 
107 van het Verdrag.

Or. es
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Motivering

Afgestemd op ons amendement op artikel 66.

Amendement 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Met het oog op de samenhang met de 
voor EU-steun in aanmerking komende 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedures, moet het de lidstaten in het 
kader van de programmering worden 
toegestaan aanvullende betalingen te 
verrichten ter financiering van concrete 
acties op het gebied van 
plattelandsontwikkeling waarvoor 
EU-steun wordt verleend en die onder 
artikel 42 van het Verdrag vallen, indien 
deze betalingen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening volgens 
een bepaalde procedure worden gemeld. 
Om een adequate monitoring van deze 
betalingen te garanderen, moet de 
Commissie bij de beoordeling van deze 
betalingen de criteria toepassen die zijn 
vastgesteld voor de toepassing van artikel 
107 van het Verdrag. Om te voorkomen 
dat gebruik wordt gemaakt van 
aanvullende nationale financiering die 
niet door de Commissie is toegestaan, mag 
de betrokken lidstaat de door hem 
voorgestelde aanvullende financiering 
voor plattelandsontwikkeling pas van 
kracht laten worden nadat deze is 
goedgekeurd. Betalingen door de lidstaten 
die zijn bedoeld om aanvullende nationale 
financiering voor concrete acties voor 
platttelandsontwikkeling te verstrekken 
waarvoor steun van de Unie is verleend en 
die buiten de werkingssfeer van artikel 42 
van het Verdrag vallen, moeten worden 
aangemeld bij de Commissie 

(65) Met het oog op de samenhang met de 
voor EU-steun in aanmerking komende 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedures, moet het de lidstaten in het 
kader van de programmering worden 
toegestaan betalingen te verrichten voor
concrete acties op het gebied van 
plattelandsontwikkeling waarvoor 
EU-steun wordt verleend en die niet onder 
artikel 42 van het Verdrag vallen, indien 
deze betalingen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening volgens 
een bepaalde procedure worden gemeld. 
Om een adequate monitoring van deze 
betalingen te garanderen, moet de 
Commissie bij de beoordeling van deze 
betalingen de criteria toepassen die zijn 
vastgesteld voor de toepassing van artikel 
107 van het Verdrag.
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overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het 
Verdrag, tenzij zij onder een krachtens 
Verordening (EG) nr. 994/98 van de 
Raad[21] vastgestelde verordening vallen, 
en mogen niet ten uitvoer worden 
gebracht voordat deze procedure tot een 
definitieve goedkeuring door de 
Commissie heeft geleid.

Or. es

Motivering

Dit amendement komt overeen met de voorgestelde wijziging van Titel VII inzake staatssteun.

Amendement 207
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Met het oog op de samenhang met de 
voor EU-steun in aanmerking komende 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedures, moet het de lidstaten in het 
kader van de programmering worden 
toegestaan aanvullende betalingen te 
verrichten ter financiering van concrete 
acties op het gebied van 
plattelandsontwikkeling waarvoor 
EU-steun wordt verleend en die onder 
artikel 42 van het Verdrag vallen, indien 
deze betalingen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening volgens 
een bepaalde procedure worden gemeld. 
Om een adequate monitoring van deze 
betalingen te garanderen, moet de 
Commissie bij de beoordeling van deze 
betalingen de criteria toepassen die zijn 
vastgesteld voor de toepassing van artikel 
107 van het Verdrag. Om te voorkomen 
dat gebruik wordt gemaakt van 
aanvullende nationale financiering die 
niet door de Commissie is toegestaan, mag 
de betrokken lidstaat de door hem 
voorgestelde aanvullende financiering 

(65) Met het oog op de samenhang met de 
voor EU-steun in aanmerking komende 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en 
met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedures, moet het de lidstaten in het 
kader van de programmering worden 
toegestaan betalingen te verrichten voor
concrete acties op het gebied van 
plattelandsontwikkeling waarvoor 
EU-steun wordt verleend en die niet onder 
artikel 42 van het Verdrag vallen, indien 
deze betalingen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening volgens 
een bepaalde procedure worden gemeld. 
Om een adequate monitoring van deze 
betalingen te garanderen, moet de 
Commissie bij de beoordeling van deze 
betalingen de criteria toepassen die zijn 
vastgesteld voor de toepassing van artikel 
107 van het Verdrag.
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voor plattelandsontwikkeling pas van 
kracht laten worden nadat deze is 
goedgekeurd. Betalingen door de lidstaten 
die zijn bedoeld om aanvullende nationale 
financiering voor concrete acties voor 
platttelandsontwikkeling te verstrekken 
waarvoor steun van de Unie is verleend en 
die buiten de werkingssfeer van artikel 42 
van het Verdrag vallen, moeten worden 
aangemeld bij de Commissie 
overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het 
Verdrag, tenzij zij onder een krachtens 
Verordening (EG) nr. 994/98 van de 
Raad[21] vastgestelde verordening vallen, 
en mogen niet ten uitvoer worden 
gebracht voordat deze procedure tot een 
definitieve goedkeuring door de 
Commissie heeft geleid.

Or. es

Amendement 208
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) De Commissie dient 
uitvoeringsbevoegdheden te krijgen ten
einde ervoor te zorgen dat deze 
verordening overal onder gelijke 
voorwaarden ten uitvoer kan worden 
gelegd wanneer het gaat om de indiening 
van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's, de 
goedkeuring van programma's en de 
wijzigingen ervan, de procedures en 
termijnen voor de goedkeuring van de 
programma's, de procedures en termijnen 
voor de goedkeuring van 
programmawijzigingen, inclusief 
inwerkingtreding en frequentie van 
indiening, specifieke voorwaarden voor de 
uitvoering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen, de 
structuur en de werking van op grond van 
deze verordening opgezette netwerken, de 

(68) Ten einde ervoor te zorgen dat deze 
verordening overal onder gelijke 
voorwaarden ten uitvoer kan worden 
gelegd wanneer het gaat om de indiening 
van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's, de 
goedkeuring van programma's en de 
wijzigingen ervan, de procedures en 
termijnen voor de goedkeuring van de 
programma's, de procedures en termijnen 
voor de goedkeuring van 
programmawijzigingen, inclusief 
inwerkingtreding en frequentie van 
indiening, specifieke voorwaarden voor de 
uitvoering van 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen, de 
structuur en de werking van op grond van 
deze verordening opgezette netwerken, de 
vaststelling van het monitoring- en 
evaluatiesysteem, de voorschriften voor de 
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vaststelling van het monitoring- en 
evaluatiesysteem, de voorschriften voor de 
werking van het informatiesysteem. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren24.

werking van het informatiesysteem dient 
de Commissie overeenkomstig artikel 90 
gemachtigd te worden tot het aannemen 
van gedelegeerde handelingen. 

Or. de

Motivering

De genoemde beslissingen zijn niet zuiver technisch.

Amendement 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "monitoring- en evaluatiesysteem": een 
door de Commissie en de lidstaten 
ontwikkelde algemene aanpak die een 
beperkt aantal gemeenschappelijke 
indicatoren betreffende de uitgangssituatie 
en de financiële uitvoering, de output, de 
resultaten en de impact van de 
programma's omvat;

(f) "monitoring- en evaluatiesysteem": een 
door de Commissie en de lidstaten 
ontwikkelde algemene aanpak die een 
beperkt aantal gemeenschappelijke 
indicatoren betreffende de uitgangssituatie 
en de financiële uitvoering, de output en de 
resultaten van de programma's omvat. Dit 
systeem hoeft niet uitsluitend beperkt te 
worden tot een kwantitatieve benadering 
van het programma, maar kan indien 
nodig vervangen worden door een 
kwalitatieve benadering van de resultaten 
door gebruik te maken van gepaste 
methodes;

Or. fr

Amendement 210
Patrick Le Hyaric
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "monitoring- en evaluatiesysteem": een 
door de Commissie en de lidstaten 
ontwikkelde algemene aanpak die een 
beperkt aantal gemeenschappelijke 
indicatoren betreffende de uitgangssituatie 
en de financiële uitvoering, de output, de 
resultaten en de impact van de 
programma's omvat;

(f) "monitoring- en evaluatiesysteem": een 
door de Commissie en de lidstaten 
ontwikkelde algemene aanpak die een 
beperkt aantal gemeenschappelijke 
indicatoren betreffende de uitgangssituatie 
en de financiële uitvoering, de output en de 
resultaten van de programma's omvat. Dit 
systeem hoeft niet uitsluitend beperkt te 
worden tot een kwantitatieve benadering 
van het programma, maar kan indien 
nodig vervangen worden door een 
kwalitatieve benadering van de resultaten 
door gebruik te maken van gepaste 
methodes.

Or. fr

Amendement 211
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) "minder ontwikkelde regio's": regio's 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per hoofd van de bevolking minder 
dan 75 % van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 bedraagt;

(j) "minder ontwikkelde regio's": regio's 
die onder de convergentiedoelstelling van 
het meerjarig financieel kader 2014-2020 
vallen en die worden gekenmerkt door een
bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking minder dan 75 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27;

Or. pt

Amendement 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "overgangsregio's": regio's 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per inwoner tussen 75% en 90% van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 ligt;

Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk om de overgangsregio's in overweging te nemen, in overeenstemming met het 
amendement op artikel 65 met betrekking tot de ondersteuning van het fonds.

Amendement 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "overgangsregio's": regio's 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per inwoner tussen 75% en 90% van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 ligt;

Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk om de overgangsregio's in overweging te nemen, in overeenstemming met het 
amendement op artikel 65 met betrekking tot de ondersteuning van het fonds.

Amendement 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "overgangsregio's": regio's 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per hoofd van de bevolking tussen 
de 75% en de 90% van het gemiddelde 
bbp van de EU-27 bedraagt;
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Or. fr

Amendement 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "landbouw met een hoge 
natuurwaarde": landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
Het kan ook worden gekenmerkt door een 
zeer diverse bodembedekking;

Or. en

Amendement 216
George Lyon, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "landbouw met een hoge 
natuurwaarde": landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
Het kan ook worden gekenmerkt door een 
zeer diverse bodembedekking;
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Or. en

Motivering

Landbouw met een hoge natuurwaarde vertegenwoordigt een duurzaam landbouwsysteem dat 
omwille van zijn waarde moet worden erkend. Beleid inzake plattelandsontwikkeling en beleid 
inzake biodiversiteit streven hetzelfde doel na, namelijk de instandhouding van 
landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde. Om ervoor te zorgen dat landbouw met een 
hoge natuurwaarde efficiënt wordt geïntegreerd en ondersteund als de rode draad die door heel 
de plattelandsontwikkeling heen loopt, is het cruciaal dat de definitie ervan in de lijst van 
definities van de verordening inzake plattelandsontwikkeling wordt opgenomen.

Amendement 217
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) "landbouw met een hoge 
natuurwaarde": landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
Het kan ook worden gekenmerkt door een 
zeer diverse bodembedekking;

Or. en

Motivering

Landbouw met een hoge natuurwaarde is een duurzaam landbouwsysteem dat omwille van zijn 
waarde moet worden erkend. Er moet een thematisch subprogramma worden vastgesteld om 
deze systemen op samenhangende wijze te kunnen ondersteunen en beschermen.

Amendement 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "transactiekosten": kosten die verband 
houden met een verbintenis maar niet 
rechtstreeks kunnen worden 
toegeschreven aan de uitvoering van die 
verbintenis;

(l) "transactiekosten": kosten die verband 
houden met een verbintenis die indirect 
ontstaat door de uitvoering van die 
verbintenis;

Or. ro

Amendement 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "transactiekosten": kosten die verband 
houden met een verbintenis maar niet 
rechtstreeks kunnen worden toegeschreven 
aan de uitvoering van die verbintenis;

(l) "transactiekosten": kosten die verband 
houden met een verbintenis maar niet 
rechtstreeks kunnen worden toegeschreven 
aan de uitvoering van die verbintenis. Deze 
kosten kunnen worden berekend op basis 
van standaardkosten;

Or. fr

Amendement 220
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l bis) "Landbouw": het gecontroleerd 
gebruik van dieren, planten, schimmels en 
andere levensvormen, met name voor de 
productie van levensmiddelen, en voorts 
ook van vezels, biobrandstoffen en andere 
producten die worden gebruikt in het 
levensonderhoud, zoals bossen en vee.

Or. pt

Amendement 221
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter l ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l ter) "productiesysteem": het geheel van 
land en productiemiddelen onder 
gemeenschappelijk beheer.

Or. pt

Amendement 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) "oppervlakte cultuurgrond (hierna 
"OCG" genoemd)": oppervlakte 
cultuurgrond in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1200/2009 van de Commissie van 
30 november 200928;

(m) "landbouwgrond": om het even welke 
grond die wordt gebruikt als bouwland, 
blijvend grasland of voor de teelt van 
blijvende gewassen, met inbegrip van
grond voor boslandbouwsystemen;

Or. fr

Amendement 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) "bouwland": grond die voor de 
teelt van gewassen wordt gebruikt, en 
grond die voor de teelt van gewassen 
beschikbaar is maar braak ligt, inclusief 
grond die overeenkomstig de artikelen 22, 
23 en 24 van Verordening (EG) nr. 
1257/1999, artikel 39 van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 en artikel 29 van 
Verordening (EU) nr. […] [POV] is braak 
gelegd, ongeacht of die grond zich al dan 
niet onder een kas of onder een vaste of 
verplaatsbare beschutting bevindt;
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Or. fr

Amendement 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m quater) "blijvend grasland": grond 
met een aan het weiden aangepaste 
vegetatie van grassen of andere 
(ingezaaide of natuurlijke, kruidachtige, 
struikachtige en/of boomachtige)
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf 
is opgenomen;

Or. fr

Amendement 226
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m quater) "blijvend grasland": grond 
met een natuurlijke of ingezaaide 
vegetatie van grassen of andere 
voedergewassen die ten minste vijf jaar 
niet in de vruchtwisseling van het bedrijf 
is opgenomen;

Or. fr

Amendement 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m quinquies) "grassen of andere 
voedergewassen": alle planten die in de 
lidstaat traditioneel in natuurlijk grasland 
voorkomen (kruidachtigen, struikachtigen 
en/of boomachtigen) of normaliter in 
zaadmengsels voor grasland worden 
opgenomen (ongeacht of het betrokken 
grasland voor het weiden van dieren 
wordt gebruikt);

Or. fr

Amendement 228
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m quinquies) "grassen of andere 
voedergewassen": alle planten die in de 
lidstaat traditioneel in natuurlijk grasland 
voorkomen of normaliter in zaadmengsels 
voor grasland worden opgenomen 
(ongeacht of het betrokken grasland voor 
het weiden van dieren wordt gebruikt);

Or. fr
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Amendement 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m sexies) "boslandbouw": 
productiesysteem waarbij bomen en 
gekweekte gewassen of weidegewassen 
worden samengebracht binnen of aan de 
rand van dezelfde percelen;

Or. fr

Amendement 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "ongunstige weersomstandigheden": 
weersomstandigheden zoals vorst, storm, 
hagel, ijs, hevige regen of ernstige droogte, 
die met een natuurramp kunnen worden 
gelijkgesteld;

o) "ongunstige weersomstandigheden": 
weersomstandigheden zoals, onder andere,
vorst, storm, hagel, ijs, hevige regen of 
ernstige droogte, die met een natuurramp 
kunnen worden gelijkgesteld;

Or. es

Motivering

Naast de bovengenoemde kunnen diverse andere verschijnselen optreden.

Amendement 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) "ongunstige weersomstandigheden": 
weersomstandigheden, zoals vorst, 
stormen, hagel, ijs, hevige regen of ernstige 

(o) "ongunstige weersomstandigheden": 
weersomstandigheden zoals vorst, stormen, 
cycloonwinden, hagel, ijs, hevige regen of 
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droogte, die met een natuurramp kunnen 
worden gelijkgesteld;

ernstige droogte, die met een natuurramp 
kunnen worden gelijkgesteld;

Or. it

Amendement 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) "natuurramp": een van nature 
voorkomende gebeurtenis van biotische of 
abiotische aard die tot belangrijke 
verstoringen van de 
landbouwproductiesystemen en 
bosstructuren leidt, en uiteindelijk 
belangrijke economische schade aan de 
landbouw- en bosbouwsector de
veroorzaakt;

(r) "natuurramp": een van nature 
voorkomende gebeurtenis van biotische of 
abiotische aard die tot belangrijke 
verstoringen van de 
landbouwproductiesystemen en 
bosstructuren leidt, en uiteindelijk 
belangrijke economische schade aan de 
landbouw- of bosbouwsector de 
veroorzaakt;

Or. ro

Amendement 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers in de 
rechtstreekse verkoop, lokale markten en 
door de gemeenschap gesteunde 
landbouw, die zich hebben verbonden tot 
samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en 
sociale betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

Or. en

Motivering

Om een holistische benadering van de ontwikkeling van korte voorzieningsketens te kunnen 
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bevorderen en rechtstreeks op de behoeften van plattelandsgemeenschappen te kunnen ingaan 
zou de definitie van korte voorzieningsketens specifiek moeten verwijzen naar verkoopkanalen 
zoals rechtstreekse verkoop, lokale markten en door de gemeenschap gesteunde landbouw als 
manieren voor landbouwers en producenten om hoogwaardige voedingsmiddelen in de handel te 
brengen.

Amendement 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers in de 
rechtstreekse verkoop, lokale markten en 
door de gemeenschap gesteunde 
landbouw, die zich hebben verbonden tot 
samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en 
sociale betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

Or. en

Amendement 235
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers in de 
rechtstreekse verkoop, lokale markten en 
door de gemeenschap gesteunde 
landbouw, die zich hebben verbonden tot 
samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en 
sociale betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

Or. en
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Amendement 236
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal landbouwers en andere 
marktdeelnemers die zich hebben 
verbonden tot samenwerking, plaatselijke 
economische ontwikkeling en nauwe 
geografische en sociale betrekkingen 
tussen producenten en consumenten;

Or. en

Amendement 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 –  letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die in 
direct contact staan met de consument of
die zich hebben verbonden tot 
samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en 
sociale betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

Or. it

Amendement 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die in 
direct contact staan met de consument of
die zich hebben verbonden tot 
samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en 
sociale betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

Or. it

Amendement 239
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling 
door middel van een strategie voor 
plaatselijke ontwikkeling en nauwe 
geografische en sociale betrekkingen 
tussen producenten en consumenten;

Or. en

Amendement 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
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betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

betrekkingen tussen producenten, 
verwerkers en consumenten;

Or. fr

Amendement 241
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich 
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
35 jaar, beschikt over gekwalificeerde 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich 
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

Or. de

Amendement 242
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich 
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag 40 jaar of 
jonger is, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en 
bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf is;

Or. en

Amendement 243
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij (u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
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het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich 
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en 
bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf is;

Or. en

Amendement 244
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich 
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en 
bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf is;

Or. en

Amendement 245
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich 
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar en beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid;

Or. en

Amendement 246
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zich
voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en/of 
een uitgesproken ondernemersgeest en 
zich als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

Or. it

Amendement 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid en 
zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een 
landbouwbedrijf vestigt;

(u) "jonge landbouwer": landbouwer die bij 
het indienen van de aanvraag jonger is dan 
40 jaar, zich voor het eerst als 
bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf 
vestigt en/of beschikt over adequate 
vakbekwaamheid en professionele 
deskundigheid;

Or. it

Amendement 248
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u bis) "vrouwelijke landbouwer": een 
natuurlijke vrouwelijke persoon die een 
"landbouwactiviteit" volgens de definitie 
van Verordening (EU) nr. RB/2012 
uitoefent;

Or. en
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Amendement 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter u bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u bis) "nieuwe landbouwer": 
landbouwer die over adequate 
vakbekwaamheid en deskundigheid 
beschikt en die zich voor het eerst als 
bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf 
vestigt;

Or. fr

Amendement 250
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "landbouwer": actieve landbouwer 
in de zin van artikel 4, lid 1, onder a) en 
artikel 9 van de Verordening (EU) 
betreffende de voorschriften voor 
rechtstreekse betalingen in het kader van 
het algemeen stelsel van het GLB.

Or. fr

Amendement 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "landbouwer": een actieve 
landbouwer overeenkomstig artikel 4, lid 
1, onder a), en artikel 9 van Verordening 
(EU) nr. [...] tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers in het kader 
van de steunregelingen van het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "agrarische loonarbeider": 
landbouwer in loondienst; als vaste -, 
tijdelijke - of oproepkracht, wiens werk 
van fundamenteel belang is voor de 
waardeketen in de landbouw en wiens 
omstandigheden met betrekking tot 
stabiliteit, zekerheid en professionaliteit 
moet worden verbeterd.

Or. es

Amendement 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x ter) "vrouwelijke landbouwer": 
persoon van het vrouwelijk geslacht die
een "landbouwactiviteit"uitvoert onder de 
definitie van deze verordening.

Or. es

Motivering

In de voorgestelde verordening dienen maatregelen te worden opgenomen voor de vrouwelijke 
landbouwers.

Amendement 254
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "producentenorganisaties": 
organisaties die vallen onder Verordening 
2011/0281 voor de opzet van de integrale 
GMO voor landbouwmarkten. 

Or. es

Amendement 255
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x ter) "Vereniging van 
producentenorganisaties": verenigingen 
die vallen onder Verordening 2011/0281 
voor de opzet van de GMO voor 
landbouwproducten.

Or. es

Amendement 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bus (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "Unies van 
producentenorganisaties": Unies van 
producentenorganisaties als gedefinieerd 
in artikel 107 van het voorstel voor een 
verordening voor een integrale GMO.

Or. it

Amendement 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x ter) "aanbieders van agrarische 
diensten": ondernemers actief op het 
gebied van landbouwmechanisatie die 
professionele en gekwalificeerde 
landbouwdiensten leveren in 
plattelandsgebieden en die voor derden 
werkzaamheden uitvoeren die zijn 
gekoppeld aan akkerbouwgewassen, 
veeteelt, bosbeheer en beheer van 
groenvoorzieningen voor regionale 
overheden wanneer de inzet van zware en 
technologisch geavanceerde middelen en 
machinerie is vereist.

Or. it

Amendement 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, 
Vincenzo Iovine

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x ter) "agrarische diensten": levering 
van veldwerkzaamheden gekoppeld aan 
akkerbouwgewassen, veeteelt en het 
beheer van bos en groengebieden door 
verleners van agrarische diensten voor 
publieke en private opdrachtgevers. 

Or. it

Amendement 259
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "innovatie": initiatieven en 
activiteiten die worden uitgevoerd door 
landbouwers, groepen van landbouwers, 
plattelandsgemeenschappen, ngo's, 
plattelandsondernemingen of publiek-
private partnerschappen, met of zonder 
betrokkenheid van onderzoekers en 
academici, en die gericht zijn op het 
vergemakkelijken van de uitwisseling van 
goede praktijken en kennis en de 
invoering van onderzoek en technieken 
die nieuwe producten, processen en 
nieuwe vormen van organisatie tussen de 
actoren in het economisch circuit brengen 
en zo bijdragen tot betere 
leefomstandigheden, duurzame praktijken 
en inkomens;

Or. en

Amendement 260
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x ter) "door de gemeenschap 
aangestuurde lokale ontwikkeling": 
gedecentraliseerd bestuur volgens het 
'bottom-up'-principe en 
partnerschapsacties op lokaal en 
subregionaal niveau waardoor 
plattelandsactoren ertoe worden 
aangemoedigd strategieën voor 
multisectorale, gebiedsgebonden 
plaatselijke ontwikkeling op te zetten en 
uit te voeren en zo collectief 
eigenaarschap, capaciteitsopbouw en 
innovatie te bevorderen;

Or. en
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Amendement 261
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x quater) "kleine boerderijen": 
kleinschalige landbouwbedrijven met 
inbegrip van deeltijdlandbouwers en 
semizelfvoorzieningsbedrijven met minder 
dan vijf hectare of 25% van de gemiddelde 
op landbouwbedrijven gebaseerde omzet 
van een lidstaat of regio;

Or. en

Amendement 262
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x quinquies) "niet-chemische 
landbouw": alternatieve methoden voor 
plaagbestrijding die berusten op 
landbouwtechnieken zoals genoemd in 
punt 1 van bijlage III bij Richtlijn 
2009/128/EG, dan wel fysische, 
mechanische of biologische 
plaagbestrijdingsmethoden;

Or. en

Amendement 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x bis) "niet-chemische methoden": 
methoden die een alternatief vormen voor 
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pesticiden en gewasbescherming en 
plaagbestrijding die berusten op 
landbouwtechnieken zoals genoemd in 
punt 1 van bijlage III bij Richtlijn 
2009/128/EG, dan wel fysische, 
mechanische of biologische 
plaagbestrijdingsmethoden;

Or. en

Amendement 264
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x sexies) "geavanceerd duurzaam 
landbouwsysteem": geïntegreerde 
landbouwpraktijken die verder gaan dan 
de bestaande randvoorwaarden 
(Verordeningen nr. xxx), waarbij 
voortdurend vooruitgang wordt geboekt in 
de richting van verbetering van het beheer 
van nutriëntencycli, energie-efficiëntie en 
afvalvermindering, en waarbij de 
diversiteit van gewassen, dieren en wilde 
flora en fauna op het bedrijf in stand 
wordt gehouden en wordt vergroot;

Or. en

Amendement 265
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x septies) "niet-duurzame 
landbouwsystemen": landbouw- en 
veehouderijpraktijken die herhaaldelijk 
bestaande randvoorwaarden (zoals 
bepaald in bijlage II bij de horizontale 
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verordening) schenden vanwege de 
fundamentele aard van het toegepaste 
landbouwsysteem;

Or. en

Motivering

De relevante voorschriften in het kader van de randvoorwaarden zijn: laag niveau van 
nutriëntencyclusbeheer en verontreiniging van grondwater (GLMC 1-3 en RBE 1a), 
overbezetting met betrekking tot aantal beschikbare hectaren (GLMC 3a) en hoge mate van 
afhankelijkheid van externe energie- en nutriënteninput; biodiversiteit (RBE 2-3 en 3a) en 
voedselveiligheid (RBE 4-6).

Amendement 266
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter x octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x octies) "landbouw met een hoge 
natuurwaarde": landbouwsystemen met 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
waarvan wegens hun kenmerken kan 
worden verwacht dat zij bevorderlijk zijn 
voor een grote biodiversiteit of een groot 
aantal soorten en habitats die van belang 
zijn voor het natuurbehoud. Deze 
systemen worden gekenmerkt door 
extensieve landbouw en een groot aandeel 
natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie. 
Het kan ook worden gekenmerkt door een 
zeer diverse bodembedekking;

Or. en

Amendement 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. […] [rechtstreekse betalingen] 
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vervatte definities zijn ook van toepassing 
in het kader van deze verordening.

Or. fr

Amendement 268
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de in lid 1, onder u), 
vastgestelde definitie van een jonge 
landbouwer wordt de Commissie ertoe 
gemachtigd overeenkomstig artikel 90 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de voorwaarden onder welke een 
rechtspersoon als "jonge landbouwer" kan 
worden aangemerkt, met inbegrip van de 
vaststelling van een gratieperiode voor de 
verwerving van vakbekwaamheid.

2. Met betrekking tot de in lid 1, onder u), 
vastgestelde definitie van een jonge 
landbouwer en die van kleine boerderijen 
in lid x, onder c), wordt de Commissie 
ertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 
90 gedelegeerde handelingen aan te nemen 
inzake de voorwaarden onder welke een 
rechtspersoon als "jonge landbouwer" of 
als kleine landbouwer kan worden 
aangemerkt, met inbegrip van de 
vaststelling van een gratieperiode voor de 
verwerving van vakbekwaamheid, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bijzonderheden van elke lidstaat.

Or. en

Amendement 269
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – enige alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
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ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en
innovatiever.

ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
bestendiger, innovatiever en economisch 
duurzamer.

Or. en

Amendement 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – enige alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de 
EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker en -
bestendiger en innovatiever.

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de land- en bosbouwsector
in de EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker, 
klimaatbestendiger, concurrerender, 
productiever en innovatiever.

Or. de

Motivering

De doelstellingen van het ELFPO moeten overeenstemmen met de groeidoelstellingen van de 
strategie "Europa 2020" en daarom moet het concurrentievermogen van de landbouwbedrijven 
aandacht krijgen. Landbouw en bosbouw zijn rechtstreeks met elkaar verbonden en deze moeten 
daarom als één algehele bedrijfstak worden gezien.

Amendement 271
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – enige alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020- Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
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strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de 
EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker en -
bestendiger en innovatiever.

strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de sociaaleconomische 
ontwikkeling in de plattelandsgebieden in 
de EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker en -
bestendiger en innovatiever.

Or. de

Amendement 272
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en
innovatiever.

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger, 
innovatiever en economisch duurzamer.

Or. en

Amendement 273
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – enige alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
innovatiever.

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB"
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector, met 
inbegrip van de bossen, in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
innovatiever en zorgt ervoor dat de 
landbouw haar fundamentele rol vervult 
door te garanderen dat er in de Europese 
Unie, te allen tijde, genoeg voedsel van 
goede kwaliteit wordt geproduceerd voor 
de bevolking van de Europese Unie.

Or. pt

Amendement 274
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – enige alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
innovatiever.

In het kader van een Europese strategie 
voor plattelandsontwikkeling draagt het
ELFPO bij tot de Europa 2020-strategie 
door de duurzame ontwikkeling van het 
platteland in de hele Unie te bevorderen via 
instrumenten die complementair zijn aan 
de andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna 
het "GLB" genoemd), en door middel van 
een gecoördineerde aanpak die een 
aanvulling vormt op het cohesiebeleid en 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
innovatiever.



AM\903101NL.doc 175/175 PE489.640v01-00

NL

Or. fr


