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Amendement 111
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

Voor de landbouw en de consument is het in een vrij en marktgericht Europa wenselijk om de 
landbouw van staatssteun en bevoogding te bevrijden. Helaas verzuimt de Europese 
Commissie met haar voorstel om deze weg in te slaan en de subsidies systematisch af te 
bouwen. In plaats daarvan worden de bestaande structuren administratief opgeblazen en 
worden aanvragers en lidstaten daardoor op extra kosten gejaagd.

Amendement 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Het GLB tot 
2020: inspelen op de uitdagingen van de 
toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten"11

worden de uitdagingen en doelstellingen 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2013 uiteengezet en wordt aangegeven 
welke richting het GLB in die periode zal 
uitgaan. Gezien de besprekingen over deze 
mededeling moet de hervorming van het 

(1) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Het GLB tot 
2020: inspelen op de uitdagingen van de 
toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten"11

worden de uitdagingen en doelstellingen 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2013 uiteengezet en wordt aangegeven 
welke richting het GLB in die periode zal 
uitgaan. Gezien de besprekingen over deze 
mededeling moet de hervorming van het 
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GLB met ingang van 1 januari 2014 in 
werking treden. De hervorming moet 
betrekking hebben op alle belangrijke 
instrumenten van het GLB, inclusief 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/2003. Gezien de reikwijdte van de 
hervorming moet Verordening (EG) nr. 
73/2009 worden ingetrokken en worden 
vervangen door een nieuwe tekst. Voorts
moeten de bepalingen in het kader van de 
hervorming zo veel mogelijk worden 
gestroomlijnd en vereenvoudigd.

GLB met ingang van 1 januari 2014 in 
werking treden. De hervorming moet 
betrekking hebben op alle belangrijke 
instrumenten van het GLB, inclusief 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/2003. De bepalingen moeten in het 
kader van de hervorming worden 
gestroomlijnd en vereenvoudigd.

Or. en

Amendement 113
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Het GLB tot 
2020: inspelen op de uitdagingen van de 
toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten"
worden de uitdagingen en doelstellingen 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2013 uiteengezet en wordt aangegeven 

(1) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Het GLB tot 
2020: inspelen op de uitdagingen van de 
toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten"
worden de uitdagingen en doelstellingen 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) in de periode na 
2013 uiteengezet en wordt aangegeven 
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welke richting het GLB in die periode zal 
uitgaan. Gezien de besprekingen over deze 
mededeling moet de hervorming van het 
GLB met ingang van 1 januari 2014 in 
werking treden. De hervorming moet 
betrekking hebben op alle belangrijke 
instrumenten van het GLB, inclusief 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/2003. Gezien de reikwijdte van de 
hervorming moet Verordening (EG) nr. 
73/2009 worden ingetrokken en worden 
vervangen door een nieuwe tekst. Voorts 
moeten de bepalingen in het kader van de 
hervorming zo veel mogelijk worden 
gestroomlijnd en vereenvoudigd.

welke richting het GLB in die periode zal 
uitgaan. Gezien de besprekingen over deze 
mededeling moet de hervorming van het 
GLB met ingang van 1 januari 2014 in 
werking treden. De hervorming moet 
betrekking hebben op alle belangrijke 
instrumenten van het GLB, inclusief 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1782/2003. Gezien de reikwijdte van de 
hervorming moet Verordening (EG) nr. 
73/2009 worden ingetrokken en worden 
vervangen door een nieuwe tekst. Voorts 
moeten de bepalingen in het kader van de 
hervorming worden gestroomlijnd en 
vereenvoudigd.

Or. pt

Amendement 114
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een krachtig GLB met een 
aangepaste begroting die echt toeneemt 
voor de periode 2007-2013 is inderdaad 
noodzakelijk om te garanderen dat er in 
de Europese Unie voldoende voedsel van 
goede kwaliteit geproduceerd wordt en bij 
te dragen tot de werkgelegenheid, het 
behoud en de productie van 
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milieugoederen, de strijd tegen de 
klimaatverandering en het territoriale 
beheer. Het GLB moet voorts gebaseerd 
zijn op eenvoudige bepalingen voor de 
landbouwers, de andere betrokken spelers 
en de burgers in het algemeen, om zo een 
transparante uitvoering te kunnen 
garanderen, het toezicht te kunnen 
verzekeren en de kosten voor 
marktdeelnemers en overheden te kunnen 
beperken.

Or. pt

Amendement 115
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid is in strijd met de 
beginselen van de eengemaakte markt en 
het beginsel dat er voor iedereen in de 
gehele Europese Unie en op mondiale 
markten een gelijk speelveld moet worden 
geboden. Het strookt niet met de 
mededingingsregels van de EU en met de 
regels voor alle andere sectoren 
betreffende overheidssteun. Daarom 
moeten de GLB-uitgaven aan 
rechtstreekse betalingen en instrumenten 
voor marktbeheer aanzienlijk worden 
verlaagd en moet er een einde komen aan 
de vrijstellingen van regels voor 
overheidssteun en mededinging, zodat de 
Europese landbouwers zowel binnen de 
EU als op mondiale markten vrij kunnen 
concurreren.

Or. en
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Motivering

Overheidssubsidies mogen niet worden gebruikt om de minder efficiënte landbouwbedrijven 
te begunstigen ten koste van de efficiëntere landbouwbedrijven.

Amendement 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid is in strijd met de 
beginselen van de eengemaakte markt en 
het beginsel dat er voor iedereen in de 
gehele Europese Unie een gelijk speelveld 
moet worden geboden. Het strookt niet 
met de mededingingsregels van de EU en 
met de regels voor alle andere sectoren 
betreffende overheidssteun. Daarom 
moeten de GLB-uitgaven aan 
rechtstreekse betalingen en instrumenten 
voor marktbeheer aanzienlijk worden 
verlaagd en moet er een einde komen aan 
de vrijstellingen van regels voor 
overheidssteun en mededinging. Teneinde 
aan de beginselen van de eengemaakte 
markt te voldoen, moeten de 
overheidsfondsen voor de landbouw 
uitsluitend worden ingezet voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de 2020-strategie, zodat de Europese 
landbouwers zowel binnen de EU als op 
mondiale markten vrij kunnen 
concurreren.

Or. en

Amendement 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De tenuitvoerlegging van deze 
verordening moet verenigbaar zijn met de 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking van het EU-
beleidskader voor steun aan 
ontwikkelingslanden bij de aanpak van 
voedselzekerheidsproblemen (COM 
(2010) 127), waarbij er specifiek op wordt 
gelet dat de toepassing van GLB-
maatregelen de voedselproductiecapaciteit 
en de voedselzekerheid van de 
ontwikkelingslanden op de lange termijn, 
alsook het vermogen van deze 
bevolkingsgroepen om in hun eigen 
voedsel te voorzien, niet in gevaar brengt, 
terwijl wordt voldaan aan de verplichting 
krachtens artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie om een samenhangend 
ontwikkelingsbeleid te waarborgen.

Or. en

Amendement 118
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De tenuitvoerlegging van deze 
verordening moet verenigbaar zijn met de 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking van het EU-
beleidskader voor steun aan 
ontwikkelingslanden bij de aanpak van 
voedselzekerheidsproblemen (COM 
(2010) 127), waarbij er specifiek op wordt 
gelet dat de toepassing van GLB-
maatregelen de voedselproductiecapaciteit 
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en de voedselzekerheid van de 
ontwikkelingslanden op de lange termijn, 
alsook het vermogen van deze 
bevolkingsgroepen om in hun eigen 
voedsel te voorzien, niet in gevaar brengt, 
terwijl wordt voldaan aan de verplichting 
krachtens artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie om een samenhangend 
ontwikkelingsbeleid te waarborgen.

Or. en

Amendement 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
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tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

Or. en

Amendement 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
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vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

Or. en
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Amendement 121
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
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gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

Or. en

Amendement 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
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jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Deze 
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 controleren.

jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor een 
vrijwillige betaling voor gebieden met 
natuurlijke beperkingen, tot vaststelling 
van het jaarlijkse maximum voor een 
vrijwillige betaling voor jonge 
landbouwers, tot vaststelling van de 
jaarlijkse maxima voor de vrijwillige 
gekoppelde steun, tot vaststelling van 
voorschriften voor de beoordelings- en 
goedkeuringsprocedure voor besluiten in 
het kader van de vrijwillige gekoppelde 
steun, tot vaststelling van voorschriften 
voor de procedure inzake de 
vergunningverlening en voor de meldingen 
aan de producenten in verband met de 
vergunningverlening voor grond en rassen 
in het kader van een tijdelijke
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Deze 
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 controleren.

Or. de

Amendement 123
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

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

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers, 
tot vaststelling van de jaarlijkse maxima 
voor de vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
beoordelings- en goedkeuringsprocedure 
voor besluiten in het kader van de 
vrijwillige gekoppelde steun, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
procedure inzake de vergunningverlening 
en voor de meldingen aan de producenten 
in verband met de vergunningverlening 
voor grond en rassen in het kader van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
berekening van de verlaging van het 
bedrag van de gewasspecifieke betaling 
voor katoen, en tot vaststelling van 
algemene meldingseisen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

(5) Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening volgens eenvormige 
voorwaarden wordt uitgevoerd, en om 
discriminatie of oneerlijke concurrentie 
tussen de marktdeelnemers te voorkomen, 
moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend tot 
vaststelling van het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling, 
tot vaststelling van voorschriften voor 
aanvragen tot toewijzing van 
betalingsrechten, tot vaststelling van 
maatregelen inzake de toevoeging van niet-
geactiveerde betalingsrechten aan de 
nationale reserve, tot vaststelling van eisen 
inzake de melding, aan de nationale 
instanties, van een overdracht van 
betalingsrechten en inzake de uiterste data 
waarop dergelijke meldingen moeten 
plaatsvinden, tot vaststelling van het 
jaarlijkse maximum voor de betaling voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, tot vaststelling van 
het jaarlijkse maximum voor de betaling 
voor gebieden met natuurlijke beperkingen, 
tot vaststelling van het jaarlijkse maximum 
voor de betaling voor jonge landbouwers 
en nieuwkomers, tot vaststelling van de 
jaarlijkse maxima voor de vrijwillige 
gekoppelde steun, tot vaststelling van 
voorschriften voor de beoordelings- en 
goedkeuringsprocedure voor besluiten in 
het kader van de vrijwillige gekoppelde 
steun, tot vaststelling van voorschriften 
voor de procedure inzake de 
vergunningverlening en voor de meldingen 
aan de producenten in verband met de 
vergunningverlening voor grond en rassen 
in het kader van de gewasspecifieke 
betaling voor katoen, tot vaststelling van 
voorschriften voor de berekening van de 
verlaging van het bedrag van de 
gewasspecifieke betaling voor katoen, en 
tot vaststelling van algemene 
meldingseisen. Die bevoegdheden moeten 
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overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad 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 controleren.

worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad 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 controleren.

Or. en

Amendement 124
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Geavanceerde duurzame 
landbouwsystemen moeten als voorlopers 
worden beschouwd, wat inhoudt dat het 
richtsnoer en de streefdoelen voor de 
toekomst moeten liggen in 
landbouwsystemen waarin praktijken 
worden toegepast die verder gaan dan de 
basisregels inzake de randvoorwaarden 
van Verordening (EU) nr. … [HZV] en 
die voortdurend worden ontwikkeld om 
het beheer van voedingsstoffen, 
waterkringlopen en energiestromen te 
verbeteren teneinde de schade aan het 
milieu en de verspilling van niet-
hernieuwbare hulpbronnen te 
verminderen en een grote gewas-, 
dierlijke en natuurlijke diversiteit te 
handhaven.

Or. en

Amendement 125
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Niet-duurzame landbouwsystemen 
zijn landbouw- en fokpraktijken waarbij 
de randvoorwaarden op het gebied van 
het milieu, de volksgezondheid en de 
gezondheid van dieren en planten 
stelselmatig ernstig worden geschonden 
ten gevolge van een ontoereikend 
voedingsstoffenbeheer en de hieruit 
voortvloeiende waterverontreiniging, een 
te hoge veestapeldichtheid voor de 
beschikbare hectares, de sterke 
afhankelijkheid van externe energie, 
biociden, antibiotica, water en de toevoer 
van voedingsstoffen; dergelijke systemen 
moeten worden uitgesloten van steun uit 
hoofde van het GLB.

Or. en

Motivering

Dit soort wezenlijk niet-duurzame systemen die extra geëxternaliseerde kosten tot gevolg 
hebben voor de maatschappij en de GLB- of de EU-begroting, moeten worden uitgesloten van 
communautaire steun. Referentie: randvoorwaarden als gedefinieerd in titel VI en bijlage II 
van Verordening (EU) nr.     [HZV].

Amendement 126
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Commissie moet 
uitvoeringshandelingen aannemen die 
onmiddellijk van toepassing zijn wanneer 
dwingende redenen van urgentie zulks 
vereisen in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met 

(6) De Commissie moet gedelegeerde 
handelingen aannemen die onmiddellijk 
van toepassing zijn wanneer dwingende 
redenen van urgentie zulks vereisen in naar 
behoren gemotiveerde gevallen die 
verband houden met uitzonderlijke 
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uitzonderlijke beheersmaatregelen die tot 
doel hebben urgente en onvoorziene 
problemen in een of meer lidstaten op te 
lossen.

beheersmaatregelen die tot doel hebben 
urgente en onvoorziene problemen in een 
of meer lidstaten op te lossen.

Or. de

Amendement 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om rekening te houden met nieuwe 
wetgeving inzake steunregelingen die na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
kan worden vastgesteld, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen aan te 
nemen tot wijziging van de lijst van 
steunregelingen die onder deze 
verordening vallen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied is een essentieel onderdeel van deze verordening. Daarom moet elke 
wijziging gebeuren volgens de gewone wetgevingsprocedure. 

Amendement 128
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om rekening te houden met nieuwe 
wetgeving inzake steunregelingen die na 
de inwerkingtreding van deze verordening 

Schrappen
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kan worden vastgesteld, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen aan te 
nemen tot wijziging van de lijst van 
steunregelingen die onder deze 
verordening vallen.

Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied is een essentieel aspect van de verordening, en mag enkel worden 
gewijzigd door middel van een basisbesluit.

Amendement 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om rekening te houden met nieuwe 
wetgeving inzake steunregelingen die na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
kan worden vastgesteld, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen aan te 
nemen tot wijziging van de lijst van 
steunregelingen die onder deze 
verordening vallen.

Schrappen

Or. es

Amendement 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke (9) Om rekening te houden met specifieke 
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nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen.

nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen 
en andere kruidachtige voedergewassen in
blijvend grasland overheersen. In deze 
verordening wordt het kader vastgesteld
voor door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
gronden in een voor de beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden en
van de criteria waaraan een landbouwer 
moet voldoen zodat kan worden 
aangenomen dat de verplichting om het 
landbouwareaal in een voor de productie 
geschikte staat te houden, is nagekomen.

Or. es

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de voorgestelde wijzigingen aan artikel 4.

Amendement 131
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen 
en andere kruidachtige voedergewassen in
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kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen.

blijvend grasland overheersen. In deze 
verordening wordt het kader vastgesteld
voor door de lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
gronden in een voor de beweiding en teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden en
criteria waaraan een landbouwer moet 
voldoen zodat kan worden aangenomen dat 
de verplichting om het landbouwareaal in 
een voor de productie geschikte staat te 
houden, is nagekomen.

Or. es

Motivering

De fundamentele te reguleren kwesties moeten door middel van basisbesluiten worden 
gerealiseerd, en niet door middel van gedelegeerde handelingen van de Commissie. 

Amendement 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen 
en andere kruidachtige voedergewassen in
blijvend grasland overheersen. In deze 
verordening wordt ook het kader
vastgesteld voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden en van de criteria waaraan 
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om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen.

een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen.

Or. es

Amendement 133
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 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen.

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van een kader voor de door de 
lidstaten te omschrijven 
minimumactiviteiten die nodig zijn om 
gronden in een voor de beweiding of teelt 
geschikte natuurlijke staat te houden, van 
de criteria waaraan een landbouwer moet 
voldoen zodat kan worden aangenomen dat 
de verplichting om het landbouwareaal, dat 
wil zeggen elk areaal dat wordt gebruikt 
als akkerbouwland, blijvend grasland en 
weiland of voor blijvende gewassen, in een 
voor de productie geschikte staat te 
houden, is nagekomen.

Or. it
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Amendement 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen.

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden en van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal, dat wil zeggen alle 
grond die wordt gebruikt als bouwland, 
blijvend grasland of voor blijvende 
gewassen, in een voor de productie 
geschikte staat te houden, is nagekomen.

Or. en

Amendement 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
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begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of 
grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen in blijvend grasland 
overheersen.

begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
staat te houden en van de criteria waaraan 
een landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal, dat wil zeggen alle 
grond die wordt gebruikt als bouwland, 
blijvend grasland of voor blijvende 
gewassen, in een voor de productie 
geschikte staat te houden, is nagekomen.

Or. en

Amendement 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze 
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 

(9) Om rekening te houden met specifieke 
nieuwe elementen en om de rechten van 
begunstigden te beschermen, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van verdere definities inzake 
de toegang tot steun in het kader van deze
verordening, en tot vaststelling van een 
kader voor de door de lidstaten te 
omschrijven minimumactiviteiten die 
nodig zijn om gronden in een voor de 
beweiding of teelt geschikte natuurlijke 
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staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen in 
blijvend grasland overheersen.

staat te houden, van de criteria waaraan een 
landbouwer moet voldoen zodat kan 
worden aangenomen dat de verplichting 
om het landbouwareaal in een voor de 
productie geschikte staat te houden, is 
nagekomen, en van de criteria aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of grassen en 
andere kruidachtige voedergewassen in 
blijvend grasland en blijvende gewassen
overheersen.

Or. en

Amendement 137
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te voorkomen dat de bedragen 
voor de financiering van het GLB 
uitstijgen boven de jaarlijkse maxima als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], moet het 
mogelijk blijven om de hoogte van de 
rechtstreekse steun in een kalenderjaar aan 
te passen. Daarbij mogen alleen de 
rechtstreekse betalingen van meer dan 
5 000 euro die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan een landbouwer worden 
toegekend, worden aangepast. Gelet op de 
hoogte van de rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in Bulgarije en Roemenië in 
het kader van de toepassing van het 
mechanisme voor geleidelijke integratie op 
alle in deze lidstaten toegekende 
rechtstreekse betalingen, mag dit 
instrument voor begrotingsdiscipline in 
deze lidstaten pas op 1 januari 2016 in 
werking treden.

(11) Om te voorkomen dat de bedragen 
voor de financiering van het GLB 
uitstijgen boven de jaarlijkse maxima als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], moet het 
mogelijk blijven om de hoogte van de 
rechtstreekse steun in een kalenderjaar aan 
te passen. Gelet op de hoogte van de 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers 
in Bulgarije en Roemenië in het kader van 
de toepassing van het mechanisme voor 
geleidelijke integratie op alle in deze 
lidstaten toegekende rechtstreekse 
betalingen, mag dit instrument voor 
begrotingsdiscipline in deze lidstaten pas 
op 1 januari 2016 in werking treden.

Or. en
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Amendement 138
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te voorkomen dat de bedragen 
voor de financiering van het GLB 
uitstijgen boven de jaarlijkse maxima als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], moet het 
mogelijk blijven om de hoogte van de 
rechtstreekse steun in een kalenderjaar aan 
te passen. Daarbij mogen alleen de 
rechtstreekse betalingen van meer dan 
5 000 euro die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan een landbouwer worden 
toegekend, worden aangepast. Gelet op de 
hoogte van de rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië in het kader van de toepassing 
van het mechanisme voor geleidelijke 
integratie op alle in deze lidstaten 
toegekende rechtstreekse betalingen, mag 
dit instrument voor begrotingsdiscipline 
in deze lidstaten pas op 1 januari 2016 in 
werking treden.

(11) Om te voorkomen dat de bedragen 
voor de financiering van het GLB 
uitstijgen boven de jaarlijkse maxima als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], moet het 
mogelijk blijven om de hoogte van de 
rechtstreekse steun in een kalenderjaar aan 
te passen. Daarbij mogen alleen de 
rechtstreekse betalingen van meer dan 
5 000 euro die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan een landbouwer worden 
toegekend, worden aangepast.

Or. bg

Amendement 139
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan natuurlijke 
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begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en 
ondernemingen die sportvelden beheren. 
Om gerichter steun te kunnen verlenen, 
moeten de lidstaten voortaan afzien van 
rechtstreekse betalingen aan dergelijke 
natuurlijke en rechtspersonen. Aangezien 
deeltijdlandbouwers rechtstreeks bijdragen 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, 
moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

en rechtspersonen wier zakelijk doel niet 
of nauwelijks gericht was op de 
uitoefening van landbouwactiviteiten. Om 
gerichter steun te kunnen verlenen die 
beter is afgestemd op de nationale situatie, 
moeten de lidstaten zelf verantwoordelijk 
worden voor het definiëren van "actieve 
landbouwer". Zo wordt ervoor gezorgd 
dat zij afzien van rechtstreekse betalingen 
aan entiteiten zoals 
vervoermaatschappijen, luchthavens, 
vastgoedondernemingen, ondernemingen 
die sportvelden beheren, campings of 
mijnbouwbedrijven, tenzij deze instanties 
kunnen bewijzen dat zij voldoen aan de 
criteria om als actieve landbouwer te 
worden aangemerkt. Ondanks dat de 
lidstaten moeten uitmaken of de entiteiten 
rechtstreekse betalingen mogen 
ontvangen, kunnen de hierboven 
genoemde entiteiten derhalve niet worden 
uitgesloten van overeenkomstige 
rechtstreekse betalingen in de EU.
Aangezien deeltijdlandbouwers 
rechtstreeks bijdragen aan de vitaliteit van 
plattelandsgebieden, moet worden 
voorkomen dat zij geen rechtstreekse 
betalingen ontvangen teneinde de 
diversiteit van de landbouwactiviteiten in 
stand te houden.

Or. en

Amendement 140
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
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begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen,
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan afzien van rechtstreekse 
betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen. Aangezien 
deeltijdlandbouwers rechtstreeks bijdragen 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, 
moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan afzien van rechtstreekse 
betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen. Aangezien 
deeltijdlandbouwers rechtstreeks bijdragen 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, 
moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen, 
aangezien die een belangrijke aanvulling 
op het inkomen vormen, met name in 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
waar zij van essentieel belang zijn als 
ondersteuning van het gezinsinkomen en 
van het sociaaleconomische weefsel van 
die regio's.

Or. pt

Amendement 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan afzien van rechtstreekse 
betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen. Aangezien 

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren, en/of wier grond 
niet werd gebruikt voor 
landbouwactiviteiten. Om gerichter steun 
te kunnen verlenen, moeten de lidstaten 
voortaan afzien van rechtstreekse 
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deeltijdlandbouwers rechtstreeks bijdragen 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, 
moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen en/of voor dergelijke 
grond. Aangezien deeltijdlandbouwers 
rechtstreeks bijdragen aan de vitaliteit van 
plattelandsgebieden, moet worden 
voorkomen dat zij geen rechtstreekse 
betalingen ontvangen.

Or. en

Amendement 142
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan afzien van rechtstreekse 
betalingen aan dergelijke natuurlijke en 
rechtspersonen. Aangezien 
deeltijdlandbouwers rechtstreeks bijdragen 
aan de vitaliteit van plattelandsgebieden, 
moet worden voorkomen dat zij geen 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

(13) Uit de ervaring met de toepassing van 
de diverse regelingen inzake steun aan 
landbouwers is gebleken dat in sommige 
gevallen steun is verleend aan 
begunstigden wier zakelijk doel niet of 
nauwelijks gericht was op de uitoefening 
van landbouwactiviteiten, zoals 
luchthavens, spoorwegondernemingen, 
vastgoedondernemingen en ondernemingen 
die sportvelden beheren. Om gerichter 
steun te kunnen verlenen, moeten de 
lidstaten voortaan de mogelijkheid krijgen 
om rechtstreekse betalingen aan dergelijke 
natuurlijke en rechtspersonen uit te sluiten. 
Aangezien deeltijdlandbouwers 
rechtstreeks bijdragen aan de vitaliteit van 
plattelandsgebieden, moet worden 
voorkomen dat zij geen rechtstreekse 
betalingen ontvangen.

Or. en

Amendement 143
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Rechtstreekse betalingen moeten 
uitsluitend bestemd zijn voor landbouwers 
en nieuwkomers ongeacht de omvang van 
hun landbouwbedrijf en de sector, indien 
zij actief voedsel en andere 
landbouwproducten produceren en/of 
bijdragen aan het duurzame beheer van 
natuurlijke hulpbronnen; beleggers in 
grond en bedrijven die niet actief 
betrokken zijn bij de landbouwproductie 
of het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen worden uitgesloten van 
rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Verordening (EG) nr. 1120/2009 
van de Commissie stelt de lidstaten in 
staat criteria vast te stellen om uit te 
maken of een landbouwareaal van een 
bedrijf wordt aangemerkt als een 
overwegend voor landbouwactiviteiten 
gebruikt areaal. De rechtsgrond die het de 
lidstaten en regio's mogelijk maakt om 
bepaalde niet-landbouwarealen uit te 
sluiten van rechtstreekse betalingen, moet 
worden versterkt en uitgebreid om de 
rechtstreekse betalingen nog doelgerichter 
te maken. Naast criteria als de intensiteit, 
de aard, de duur en het moment van 
ontwikkeling van de niet-
landbouwactiviteiten, moeten de lidstaten 
en de regio's ook arealen kunnen 
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uitsluiten die deel uitmaken van een niet-
agrarische infrastructuur of die een niet-
agrarische functie hebben.

Or. en

Amendement 145
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van 
het bedrijf waarvoor steun wordt 
aangevraagd, minder dan één hectare is. 
Aangezien de structuur van de 
landbouweconomie van de lidstaten grote 
onderlinge verschillen vertoont en sterk 
kan afwijken van de gemiddelde 
landbouwbedrijfsstructuur in de EU, moet 
het de lidstaten evenwel worden 
toegestaan om een ondergrens toe te 
passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit 
kunnen nemen dat voor deze gebieden al 
dan niet een bepaalde ondergrens mag 
gelden. Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een 
"bedrijf zonder land" mogen worden 

Schrappen
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toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde 
ondergrens in hun geval geen nut. Voor 
dergelijke landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag 
gelden. Om een gelijke behandeling te 
waarborgen van landbouwers in Bulgarije 
en Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

Or. en

Amendement 146
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 300 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan twee hectaren is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
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nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden. 
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden. 
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden. 
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden. 
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

Or. es

Amendement 147
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
moeten de lidstaten als algemene regel 
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
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gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden. 
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden.
Om een gelijke behandeling te 
waarborgen van landbouwers in Bulgarije 
en Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden. 
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden.

Or. bg

Amendement 148
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 

(14) Om te voorkomen dat het 
betalingsbeheer van geringe bedragen te 
veel administratief werk meebrengt, 
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moeten de lidstaten als algemene regel
afzien van rechtstreekse betalingen indien 
het te betalen bedrag minder dan 100 euro 
is of indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden. 
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een 
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden. 
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

moeten de lidstaten afzien van 
rechtstreekse betalingen indien het te 
betalen bedrag minder dan 100 euro is of 
indien het subsidiabele areaal van het 
bedrijf waarvoor steun wordt aangevraagd, 
minder dan één hectare is. Aangezien de 
structuur van de landbouweconomie van de 
lidstaten grote onderlinge verschillen 
vertoont en sterk kan afwijken van de 
gemiddelde landbouwbedrijfsstructuur in 
de EU, moet het de lidstaten evenwel 
worden toegestaan om een ondergrens toe 
te passen die recht doet aan hun specifieke 
situatie. In verband met de zeer specifieke 
landbouwbedrijfsstructuur in de 
ultraperifere gebieden en op de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee moeten de 
desbetreffende lidstaten het besluit kunnen 
nemen dat voor deze gebieden al dan niet 
een bepaalde ondergrens mag gelden. 
Voorts moeten de lidstaten over de 
mogelijkheid beschikken om op basis van 
de structuurkenmerken van hun 
landbouwsector te opteren voor de eerste 
dan wel de tweede ondergrens. Aangezien 
ook betalingen aan landbouwers met een 
"bedrijf zonder land" mogen worden 
toegekend, heeft de toepassing van een op 
het aantal hectaren gebaseerde ondergrens 
in hun geval geen nut. Voor dergelijke 
landbouwers moet derhalve het 
steungerelateerde minimumbedrag gelden. 
Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 
geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

Or. en

Amendement 149
Martin Häusling
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In de nieuwe specifieke regeling 
voor kleine landbouwers wordt de 
belangrijke rol erkend van de meer dan 
drie derde van de Europese 
voedselproducenten die in deeltijd of in de 
semizelfvoorziening- of 
zelfvoorzieningslandbouw werkzaam zijn; 
kleinschalige landbouw is niet een nadeel 
en is ook geen verdwijnend Europees 
landbouwmodel; het is de realiteit in veel 
Europese lidstaten, waardevol voor 
duurzame plattelandsontwikkeling en 
werkgelegenheid;daarom moeten de 
lidstaten een constructieve bijdrage 
leveren om duidelijk te omschrijven wie 
deze kleine landbouwers in hun land zijn 
en wat zij nodig hebben om fatsoenlijke 
inkomsten te realiseren met de steun uit 
hoofde van het GLB; 

Or. en

Amendement 150
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van 
de rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 
deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 

Schrappen
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steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het 
daarom redelijk om een systeem voor 
grotere bedrijven in te voeren waarin de 
omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening 
worden gehouden met de intensiteit van 
de arbeid in loondienst, om te voorkomen 
dat een en ander een te sterke weerslag 
zou hebben op grote landbouwbedrijven 
die veel personeel in dienst hebben. Deze 
maxima mogen niet gelden voor 
betalingen voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
omdat de daarmee beoogde nuttige doelen 
anders mogelijk onder druk komen te 
staan. Om te voorkomen dat landbouwers 
allerlei kunstgrepen toepassen om zich 
aan de gevolgen van plafonnering te 
onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling vormt een belemmering voor het vergroten van het 
concurrentievermogen omdat het splitsen van landbouwstructuren erdoor wordt 
gestimuleerd, wat aangeeft dat structuurvergroting niet wenselijk is en onvermijdelijk leidt tot 
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averechtse gevolgen voor de arbeidsproductiviteit. Daarnaast zouden verschillende 
charitatieve instellingen erdoor worden getroffen, omdat het een instrument voor 
inkomenssteun is dat niet goed op de behoefte is gericht. Bovendien leidt de bepaling tot extra 
administratieve lasten en veroorzaakt de nodige problemen op het vlak van het beginsel van
gelijke behandeling van begunstigden.

Amendement 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van 
de rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 
deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het 
daarom redelijk om een systeem voor 
grotere bedrijven in te voeren waarin de 
omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening 
worden gehouden met de intensiteit van 
de arbeid in loondienst, om te voorkomen 
dat een en ander een te sterke weerslag 
zou hebben op grote landbouwbedrijven 
die veel personeel in dienst hebben. Deze 
maxima mogen niet gelden voor 
betalingen voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
omdat de daarmee beoogde nuttige doelen 
anders mogelijk onder druk komen te 
staan. Om te voorkomen dat landbouwers 

Schrappen
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allerlei kunstgrepen toepassen om zich 
aan de gevolgen van plafonnering te 
onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 152
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van 
de rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 
deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het 
daarom redelijk om een systeem voor 
grotere bedrijven in te voeren waarin de 

Schrappen
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omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening 
worden gehouden met de intensiteit van 
de arbeid in loondienst, om te voorkomen 
dat een en ander een te sterke weerslag 
zou hebben op grote landbouwbedrijven 
die veel personeel in dienst hebben. Deze 
maxima mogen niet gelden voor 
betalingen voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
omdat de daarmee beoogde nuttige doelen 
anders mogelijk onder druk komen te 
staan. Om te voorkomen dat landbouwers 
allerlei kunstgrepen toepassen om zich 
aan de gevolgen van plafonnering te 
onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van 
de rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 

Schrappen
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deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het 
daarom redelijk om een systeem voor 
grotere bedrijven in te voeren waarin de 
omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening 
worden gehouden met de intensiteit van 
de arbeid in loondienst, om te voorkomen 
dat een en ander een te sterke weerslag 
zou hebben op grote landbouwbedrijven 
die veel personeel in dienst hebben. Deze 
maxima mogen niet gelden voor 
betalingen voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
omdat de daarmee beoogde nuttige doelen 
anders mogelijk onder druk komen te 
staan. Om te voorkomen dat landbouwers 
allerlei kunstgrepen toepassen om zich 
aan de gevolgen van plafonnering te 
onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en
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Amendement 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van 
de rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 
deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het 
daarom redelijk om een systeem voor 
grotere bedrijven in te voeren waarin de 
omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening 
worden gehouden met de intensiteit van 
de arbeid in loondienst, om te voorkomen 
dat een en ander een te sterke weerslag 
zou hebben op grote landbouwbedrijven 
die veel personeel in dienst hebben. Deze 
maxima mogen niet gelden voor 
betalingen voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, 
omdat de daarmee beoogde nuttige doelen 
anders mogelijk onder druk komen te 
staan. Om te voorkomen dat landbouwers 
allerlei kunstgrepen toepassen om zich 
aan de gevolgen van plafonnering te 
onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 

Schrappen
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plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 
deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het 
daarom redelijk om een systeem voor
grotere bedrijven in te voeren waarin de 
omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening worden 
gehouden met de intensiteit van de arbeid 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is hoofdzakelijk dat deze in 
verhouding is met de omvang van het 
landbouwbedrijf. Om het met 
inkomenssteun beoogde beperkte doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet altijd nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. Al 
hun subsidiabele grond moet echter 
voldoen aan de randvoorwaarden en de 
relevante milieuvoorschriften, en grotere 
landbouwbedrijven leveren vaak een 
grotere bijdrage aan het algemene doel 
van de voedselzekerheid. Daarnaast zijn 
zij veelvuldig betrokken bij de innovatie 
die nodig is om zowel een betere 
voedselzekerheid als meer duurzaamheid 
te bewerkstelligen. Daarom is het niet juist 
om de steun voor dergelijke 
landbouwbedrijven te verlagen. Bij een 
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in loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben 
op grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

verlaging van de betalingen aan grotere 
landbouwbedrijven moet rekening worden 
gehouden met de actieve betrokkenheid bij 
innovatie- of agromilieu-activiteiten die
ten goede komen aan de verwezenlijking 
van zowel doelstellingen inzake 
voedselzekerheid als milieudoelstellingen. 
Een verlaging van de betalingen mag 
minder efficiënte landbouwbedrijven niet
bevoordelen ten koste van de efficiëntere 
landbouwbedrijven. Alle opbrengsten uit 
de verlaging van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie of agromilieuprogramma's in 
het kader van Verordening (EU) nr. […]
van het Europees Parlement en de Raad 
van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 156
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal 
grote bedrijven een onevenredig groot 
deel van de betalingen toegewezen krijgt. 
Om het met inkomenssteun beoogde doel 
op efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is hoofdzakelijk dat deze in 
verhouding is met de omvang van het 
landbouwbedrijf. Om het met 
inkomenssteun beoogde beperkte doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet altijd nodig dat zij hetzelfde 
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steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met 
lagere steunbedragen per eenheid. Om tot 
een betere verdeling van de betalingen 
over de landbouwers te komen, is het
daarom redelijk om een systeem voor 
grotere bedrijven in te voeren waarin de 
omvang van de steun geleidelijk afneemt 
en boven een bepaald plafond nihil is. 
Wel moet in zo'n systeem rekening worden 
gehouden met de intensiteit van de arbeid 
in loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

steunbedrag per eenheid ontvangen. Al 
hun subsidiabele grond moet echter 
voldoen aan de randvoorwaarden en de 
relevante milieuvoorschriften, en grotere 
landbouwbedrijven leveren vaak een 
grotere bijdrage aan het algemene doel 
van de voedselzekerheid. Het is daarom 
redelijk om het bestaande systeem van 
geleidelijke verlaging van de steun middels 
een beperkte degressieve aanpassing voor 
landbouwbedrijven boven een bepaalde 
bedrijfsomvang te handhaven. Wel moet 
in zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Alle
opbrengsten uit de geleidelijke aanpassing 
die wordt toegepast op grote bedrijven 
moeten in de lidstaten blijven waarin ze 
zijn gegenereerd, en moeten worden 
gebruikt voor de financiering van projecten 
die duidelijk bijdragen aan innovatie of 
agromilieuprogramma's in het kader van 
Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 157
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. De beperking 
mag ook niet van toepassing zijn op 
coöperaties of andere juridische entiteiten 
die een reeks begunstigden van 
rechtstreekse betalingen groeperen, en die 
de betalingen ontvangen en kanaliseren 
vooraleer ze in hun geheel te verdelen 
onder hun leden. Om te voorkomen dat 
landbouwers allerlei kunstgrepen toepassen 
om zich aan de gevolgen van plafonnering 
te onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
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kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten, of, indien 
van toepassing, in de institutionele regio's 
in overeenstemming met artikel 20 van 
deze verordening blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie of acties 
die het scheppen van banen of de 
vestiging van jongeren in de 
landbouwsector bevorderen in het kader 
van Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. es

Motivering

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Amendement 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
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gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV]. 

gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. De beperking 
mag ook niet van toepassing zijn op 
coöperaties of andere juridische entiteiten 
die een reeks begunstigden van 
rechtstreekse betalingen groeperen, en die 
de betalingen ontvangen en kanaliseren 
vooraleer ze in hun geheel te verdelen 
onder hun leden. Om te voorkomen dat 
landbouwers allerlei kunstgrepen toepassen 
om zich aan de gevolgen van plafonnering 
te onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten of de 
regio's blijven waarin ze zijn gegenereerd, 
en moeten goed worden gebruikt voor de 
financiering van projecten die duidelijk 
bijdragen aan innovatie of andere 
maatregelen in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor
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Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV], 
of, in het kader van de eerste pijler, als 
rechtstreekse betalingen of gekoppelde 
steun, in overeenstemming met deze 
verordening.

Or. es

Amendement 159
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
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onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

onder druk komen te staan. Deze maxima 
mogen evenmin gelden voor 
coöperatieven en andere rechtspersonen 
waarvan de leden gezamenlijk een 
landbouwbedrijf beheren of die meerdere 
landbouwers met een recht op 
rechtstreekse betalingen verenigen, en die 
betalingen ontvangen en bundelen 
alvorens ze integraal te verdelen onder 
hun leden. Om te voorkomen dat 
landbouwers allerlei kunstgrepen toepassen 
om zich aan de gevolgen van plafonnering 
te onttrekken, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen die ervoor zorgen dat de 
plafonnering het beoogde effect sorteert. 
De opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan 
innovatie in het kader van Verordening 
(EU) nr. […] van het Europees Parlement 
en de Raad van … inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. de

Motivering

Bij de plafonnering moet worden voorkomen dat organisaties zoals coöperaties, met name die 
op het niveau van de landbouwproductie, landbouwverenigingen tot gezamenlijke exploitatie 
(GAEC's) of syndicaten voor gezamenlijk gebruik van wijnbouwmachines (CUMA's), worden 
getroffen door kortingen. Vanuit het oogpunt van verdere verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouw, worden coöperatieve bedrijfsvoeringen steeds 
belangrijker. Deze mogen niet worden gediscrimineerd.

Amendement 160
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Deze maxima 
mogen niet gelden voor coöperatieven en 
andere rechtspersonen waarvan de leden 
gezamenlijk een landbouwbedrijf beheren 
of die meerdere landbouwers met een 
recht op rechtstreekse betalingen 
verenigen, en die de rechtstreekse 
betalingen of betalingen ontvangen. Om 
te voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
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inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. de

Motivering

De coöperatieve bedrijfsvoeringen worden steeds belangrijker en mogen niet worden 
gediscrimineerd.

Amendement 161
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
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een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om ervoor te 
zorgen dat de plafonnering het beoogde 
effect sorteert, moeten de lidstaten criteria 
vaststellen om te kunnen investeren in 
duurzame landbouwsystemen, inclusief 
die welke zijn omschreven in de
vergroeningsmaatregelen van deze 
verordening en/of die welke de 
werkgelegenheid vergroten. De 
opbrengsten uit de verlaging en 
plafonnering van betalingen aan grote 
bedrijven moeten in de lidstaten blijven 
waarin ze zijn gegenereerd, en moeten 
worden gebruikt voor de financiering van 
projecten die duidelijk bijdragen aan de
overgang van innovatie naar duurzame 
productiesystemen en een groeiende 
werkgelegenheid in het kader van 
Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 162
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de (15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
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rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van 
… inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 

rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van intensieve 
sectoren, de veeteelt en, daar waar geen 
alternatieve financiering beschikbaar is, 
sectoren die in aanmerking komen voor 
productiegerelateerde subsidies teneinde 
voor werkgelegenheid te zorgen.
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Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. bg

Amendement 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
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moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van 
… inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd.

Or. en

Amendement 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
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zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van 
… inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van publieke 
mechanismen voor het bereiken van 
stabiele en lonende landbouwprijzen.

Or. es

Amendement 165
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
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met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV]. 
De lidstaten krijgen dan de mogelijkheid 
de door plafonnering verkregen bedragen 
toe te wijzen aan de grote bedrijven op wie 
de genoemde plafonnering is toegepast, 
zodat deze bedrijven kunnen investeren in 
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innovatie.

Or. fr

Amendement 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de ingezette hoeveelheid arbeid, met 
inbegrip van salarissen en 
aannemerskosten, om te voorkomen dat 
een en ander een te sterke weerslag zou 
hebben op grote landbouwbedrijven die 
veel personeel in dienst hebben. Deze 
maxima mogen niet gelden voor betalingen 
voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
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gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 167
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 

(15) Kenmerkend voor de verdeling van de 
rechtstreekse inkomenssteun over de 
landbouwers is dat een beperkt aantal grote 
bedrijven een onevenredig groot deel van 
de betalingen toegewezen krijgt. Om het 
met inkomenssteun beoogde doel op 
efficiënte wijze te verwezenlijken, is het 
gezien het schaalvoordeel van grotere 
bedrijven niet nodig dat zij hetzelfde 
steunbedrag per eenheid ontvangen. 
Grotere bedrijven hebben bovendien een 
groter aanpassingsvermogen en kunnen 
bijgevolg gemakkelijker werken met lagere 
steunbedragen per eenheid. Om tot een 
betere verdeling van de betalingen over de 
landbouwers te komen, is het daarom 
redelijk om een systeem voor grotere 
bedrijven in te voeren waarin de omvang 
van de steun geleidelijk afneemt en boven 
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een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie in het 
kader van Verordening (EU) nr. […] van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

een bepaald plafond nihil is. Wel moet in 
zo'n systeem rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de arbeid in 
loondienst, om te voorkomen dat een en 
ander een te sterke weerslag zou hebben op 
grote landbouwbedrijven die veel 
personeel in dienst hebben. Deze maxima 
mogen niet gelden voor betalingen voor 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken, omdat de daarmee 
beoogde nuttige doelen anders mogelijk 
onder druk komen te staan. Om te 
voorkomen dat landbouwers allerlei 
kunstgrepen toepassen om zich aan de 
gevolgen van plafonnering te onttrekken, 
moeten de lidstaten criteria vaststellen die 
ervoor zorgen dat de plafonnering het 
beoogde effect sorteert. De opbrengsten uit 
de verlaging en plafonnering van 
betalingen aan grote bedrijven moeten in 
de lidstaten blijven waarin ze zijn 
gegenereerd, en moeten worden gebruikt 
voor de financiering van projecten die 
duidelijk bijdragen aan innovatie en 
plattelandsontwikkeling in het kader van 
Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV].

Or. en

Amendement 168
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De invoering van de omzetting en 
plafonnering van betalingen aan 
landbouwers mag niet uitsluitend volgens 
het beginsel van non-discriminatie tussen 
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lidstaten en landbouwers gebeuren; 
tevens moet deze invoering het reeds lang 
bestaande probleem van extreme 
onevenwichtigheden tussen begunstigde 
en achtergebleven plattelandsgebieden en 
de bevolking daarvan oplossen;20 % van 
de landbouwers ontvangt nog steeds meer 
dan 80 % van de rechtstreekse betalingen, 
met als gevolg dat de groei van deze 
bedrijven altijd betekent dat een 
toenemend aantal kleinere 
landbouwbedrijven gedwongen wordt te 
stoppen, waarna een snelle ontvolking 
van plattelandsgebieden plaatsvindt; 
daarnaast blijven de betalingen tussen de 
oude en de nieuwe lidstaten uiterst 
onevenwichtig, waardoor nadelige 
situaties blijven bestaan; daarom moeten 
de voorwaarden voor en de toewijzing van 
directe betalingen en steun voor 
plattelandsontwikkeling worden verbeterd, 
zodat de landbouwers beter kunnen 
samenwerken bij de ontwikkeling van hun 
bedrijf en de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
infrastructuur kunnen verschaffen ter 
bevordering van verjonging en florerende 
plattelandseconomieën;

Or. en

Amendement 169
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de uitvoering van de 
plafonnering te vergemakkelijken, vooral 
wat de procedures voor de toekenning van 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers 
en de overeenkomstige overhevelingen 
naar plattelandsontwikkeling betreft, moet 
voor elke lidstaat een nettomaximum 

Schrappen
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worden vastgesteld voor de betalingen die 
na toepassing van de plafonnering aan de 
landbouwers mogen worden gedaan. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de GLB-steun in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
van de Raad van 30 januari 2006 
houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad van 18 september 2006 houdende 
vaststelling van specifieke maatregelen 
voor de landbouw ten behoeve van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1782/2003, en met het feit dat deze 
rechtstreekse betalingen niet worden 
geplafonneerd, mogen deze rechtstreekse 
betalingen niet worden meegerekend bij 
de vaststelling van het nettomaximum 
voor de betrokken lidstaten.

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling vormt een belemmering voor het vergroten van het 
concurrentievermogen omdat het splitsen van landbouwstructuren erdoor wordt 
gestimuleerd, wat aangeeft dat structuurvergroting niet wenselijk is en onvermijdelijk leidt tot 
averechtse gevolgen voor de arbeidsproductiviteit. Daarnaast zouden verschillende 
charitatieve instellingen erdoor worden getroffen, omdat het een instrument voor 
inkomenssteun is dat niet goed op de behoefte is gericht. Bovendien leidt de bepaling tot extra 
administratieve lasten en veroorzaakt de nodige problemen op het vlak van het beginsel van 
gelijke behandeling van begunstigden.

Amendement 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de uitvoering van de 
plafonnering te vergemakkelijken, vooral 

Schrappen
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wat de procedures voor de toekenning van 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers 
en de overeenkomstige overhevelingen 
naar plattelandsontwikkeling betreft, moet 
voor elke lidstaat een nettomaximum 
worden vastgesteld voor de betalingen die 
na toepassing van de plafonnering aan de 
landbouwers mogen worden gedaan. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de GLB-steun in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
van de Raad van 30 januari 2006 
houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad van 18 september 2006 houdende 
vaststelling van specifieke maatregelen 
voor de landbouw ten behoeve van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1782/2003, en met het feit dat deze 
rechtstreekse betalingen niet worden 
geplafonneerd, mogen deze rechtstreekse 
betalingen niet worden meegerekend bij 
de vaststelling van het nettomaximum 
voor de betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 171
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de uitvoering van de 
plafonnering te vergemakkelijken, vooral 
wat de procedures voor de toekenning van 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers 
en de overeenkomstige overhevelingen 
naar plattelandsontwikkeling betreft, moet 
voor elke lidstaat een nettomaximum 
worden vastgesteld voor de betalingen die 

Schrappen
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na toepassing van de plafonnering aan de 
landbouwers mogen worden gedaan. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de GLB-steun in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
van de Raad van 30 januari 2006 
houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad van 18 september 2006 houdende 
vaststelling van specifieke maatregelen 
voor de landbouw ten behoeve van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1782/2003, en met het feit dat deze 
rechtstreekse betalingen niet worden 
geplafonneerd, mogen deze rechtstreekse 
betalingen niet worden meegerekend bij 
de vaststelling van het nettomaximum 
voor de betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de uitvoering van de 
plafonnering te vergemakkelijken, vooral 
wat de procedures voor de toekenning van 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers
en de overeenkomstige overhevelingen 
naar plattelandsontwikkeling betreft, moet 
voor elke lidstaat een nettomaximum 
worden vastgesteld voor de betalingen die 
na toepassing van de plafonnering aan de 
landbouwers mogen worden gedaan. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de GLB-steun in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
van de Raad van 30 januari 2006 

Schrappen
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houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad van 18 september 2006 houdende 
vaststelling van specifieke maatregelen 
voor de landbouw ten behoeve van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1782/2003, en met het feit dat deze 
rechtstreekse betalingen niet worden 
geplafonneerd, mogen deze rechtstreekse 
betalingen niet worden meegerekend bij 
de vaststelling van het nettomaximum 
voor de betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de uitvoering van de 
plafonnering te vergemakkelijken, vooral 
wat de procedures voor de toekenning van 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers 
en de overeenkomstige overhevelingen 
naar plattelandsontwikkeling betreft, moet 
voor elke lidstaat een nettomaximum 
worden vastgesteld voor de betalingen die 
na toepassing van de plafonnering aan de 
landbouwers mogen worden gedaan. Om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de GLB-steun in het 
kader van Verordening (EG) nr. 247/2006 
van de Raad van 30 januari 2006 
houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden van de Unie en 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 

Schrappen
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Raad van 18 september 2006 houdende 
vaststelling van specifieke maatregelen 
voor de landbouw ten behoeve van de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1782/2003, en met het feit dat deze 
rechtstreekse betalingen niet worden 
geplafonneerd, mogen deze rechtstreekse 
betalingen niet worden meegerekend bij 
de vaststelling van het nettomaximum 
voor de betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 174
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden dient prioriteit te 
krijgen bij de verdeling van de middelen 
die zijn bestemd voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Daarom moet de lidstaten de mogelijkheid 
geboden worden om tot 20% van de 
jaarlijkse nationale maxima voor de 
kalenderjaren 2014-2019 beschikbaar te 
stellen als aanvullende steun voor 
maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
uit het ELFPO worden gefinancierd. De 
extra steun voor dit doel kan ook 
afkomstig zijn uit de niet bestede 
betalingen voor arealen met natuurlijke 
beperkingen en de niet bestede betalingen 
voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken.

Or. pl
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Amendement 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Ten behoeve van de evaluatie van 
het nieuwe GLB moet de Commissie tegen 
eind 2017 een beoordeling van de 
hervormingen en de effecten daarvan op 
het milieu en de landbouwproductie 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 176
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Landbouwers in de lidstaten die op of 
na 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden, hebben rechtstreekse 
betalingen ontvangen op basis van een 
mechanisme van geleidelijke integratie 
waarin hun respectieve 
toetredingsovereenkomsten voorzien. Voor 
Bulgarije en Roemenië zal dit mechanisme 
in 2014 en 2015 nog van kracht zijn. 
Voorts mochten deze lidstaten 
aanvullende nationale rechtstreekse 
betalingen toekennen. De mogelijkheid 
om dergelijke betalingen toe te kennen, 
moet voor Bulgarije en Roemenië worden 
gehandhaafd totdat zij volledig zijn 
geïntegreerd.

(19) Landbouwers in de lidstaten die op of 
na 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn 
toegetreden, hebben rechtstreekse 
betalingen ontvangen op basis van een 
mechanisme van geleidelijke integratie 
waarin hun respectieve 
toetredingsovereenkomsten voorzien. Voor 
Bulgarije en Roemenië dient dit 
mechanisme in 2014 en 2015 opnieuw te 
worden beoordeeld om tot een redelijke 
toewijzing van rechtstreekse betalingen 
over de diverse lidstaten te komen.

Or. bg
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Amendement 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te zorgen voor een betere 
verdeling van de steun over de 
landbouwgrond in de EU, met inbegrip 
van de lidstaten die de bij 
Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde 
regeling inzake een enkele areaalbetaling 
hebben toegepast, moet een nieuwe 
basisbetalingsregeling in de plaats treden 
van de bedrijfstoeslagregeling die was 
ingesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften inzake 
rechtstreekse steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers en is 
voortgezet in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009, waarin de 
daarvóór bestaande steunmechanismen in 
één regeling voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Daarbij moeten
betalingsrechten die in het kader van die 
verordeningen zijn verworven, vervallen 
en moeten nieuwe betalingsrechten 
worden toegewezen, die echter nog wel 
moeten berusten op het aantal 
subsidiabele hectaren waarover 
landbouwers in het eerste jaar van 
toepassing van de regeling beschikken.

(20) Om te zorgen voor een betere 
verdeling van de steun in de EU moet een 
nieuwe basisbetalingsregeling in de plaats 
treden van de bedrijfstoeslagregeling die 
was ingesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 van de Raad van 29 
september 2003 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften inzake 
rechtstreekse steunverlening in het kader 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers en is 
voortgezet in het kader van 
Verordening (EG) nr. 73/2009, waarin de 
daarvóór bestaande steunmechanismen in 
één regeling voor ontkoppelde 
rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. De lidstaten moeten hun 
bestaande steunregelingen wijzigen 
overeenkomstig deze verordening, zonder 
noodzakelijkerwijs hun huidige modellen 
voor rechtstreekse betalingen af te 
schaffen.

Or. en
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Amendement 178
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te zorgen voor een betere 
verdeling van de steun over de 
landbouwgrond in de EU, met inbegrip van 
de lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde regeling inzake een 
enkele areaalbetaling hebben toegepast, 
moet een nieuwe basisbetalingsregeling in 
de plaats treden van de 
bedrijfstoeslagregeling die was ingesteld 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad van 29 september 2003 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en is voortgezet in het 
kader van Verordening (EG) nr. 73/2009, 
waarin de daarvóór bestaande 
steunmechanismen in één regeling voor 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Daarbij moeten
betalingsrechten die in het kader van die 
verordeningen zijn verworven, vervallen en
moeten nieuwe betalingsrechten worden 
toegewezen, die echter nog wel moeten 
berusten op het aantal subsidiabele 
hectaren waarover landbouwers in het 
eerste jaar van toepassing van de regeling 
beschikken.

(20) Om te zorgen voor een betere 
verdeling van de steun over de 
landbouwgrond in de EU, met inbegrip van 
de lidstaten die de bij Verordening (EG) 
nr. 73/2009 ingestelde regeling inzake een 
enkele areaalbetaling hebben toegepast, 
moet een nieuwe basisbetalingsregeling in 
de plaats treden van de 
bedrijfstoeslagregeling die was ingesteld 
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad van 29 september 2003 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers en is voortgezet in het 
kader van Verordening (EG) nr. 73/2009, 
waarin de daarvóór bestaande 
steunmechanismen in één regeling voor 
ontkoppelde rechtstreekse betalingen zijn 
ondergebracht. Daarbij is het noodzakelijk 
dat betalingsrechten die in het kader van 
die verordeningen zijn verworven, komen 
te vervallen en nieuwe betalingsrechten 
worden toegewezen, die echter nog wel 
moeten berusten op het aantal subsidiabele 
hectaren waarover landbouwers in het 
eerste jaar van toepassing van de regeling 
beschikken.

Or. de

Motivering

De lidstaten zullen bij de inwerkingtreding van deze verordening de verdeling van de 
toeslagrechten verplicht opnieuw moeten toewijzen. Dit zal zorgen voor gelijke kansen tussen 
spelers met toeslagrechten en nieuwe toetreders tot het systeem.
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Amendement 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast.
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld door deze minder sterk te 
koppelen aan historische referenties. Om 
rechtstreekse steun gelijker te verdelen 
zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, zouden de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk
moeten worden aangepast. De herverdeling 
van de rechtstreekse betalingen zou 
gebaseerd moeten zijn op de 
basisbeginselen van "Europa 2020", met 
nadruk op de noodzaak om de 
gemeenschapsmiddelen aan te wenden 
voor economische groei. In deze context 
zou de herverdeling moeten worden 
uitgevoerd volgens gepaste objectieve en 
niet-discriminerende criteria zoals: de 
waarde van de landbouwproductie, de 
toegevoegde waarde, het werk en de 
koopkracht. Voorts benaderen of bereiken
alle betalingsrechten die in 2022 in een 
lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid, zulks nadat 
in stappen in de overgangsperiode een 
convergentie naar deze waarde toe heeft 
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landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te 
brengen door rechtstreekse steun in die 
periode gelijkelijk te verdelen over de 
Europese Unie.

plaatsgevonden. Om echter ontwrichtende 
financiële gevolgen voor de
productiesectoren onderling te 
voorkomen, kunnen de lidstaten een 
zekere differentiatie in de rechtstreekse 
steun behouden waarin rekening wordt 
gehouden met het verschillende gebruik
van de bodem.

Or. it

Amendement 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd 
hebben gekregen om zich daaraan aan te 
passen, is het steeds moeilijker geworden 
om het bestaan van aanzienlijke 
individuele verschillen in de hoogte van 
de steun per hectare, die gebaseerd zijn op 
in het verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet 
rechtstreekse inkomenssteun, mede gelet 
op de brede context van de EU-begroting, 
billijker worden verdeeld over de lidstaten
door deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 

(21) Rechtstreekse inkomenssteun moet, 
mede gelet op de brede context van de EU-
begroting, billijker worden verdeeld door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun billijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
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niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een 
lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te 
brengen door rechtstreekse steun in die 
periode gelijkelijk te verdelen over de 
Europese Unie.

gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen.

Or. en

Amendement 181
Liam Aylward

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

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast.
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels
rekening te houden met historische 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld door deze geleidelijk
minder sterk te koppelen aan historische 
referenties. Om rechtstreekse steun gelijker 
te verdelen zonder voorbij te gaan aan de 
nog bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Alle betalingsrechten 
die in 2019 in een lidstaat of in een regio 
zijn geactiveerd, moeten zich ontwikkelen 
richting een uniforme waarde per eenheid, 
zulks nadat in stappen in een flexibele
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, worden toegestaan om bij de 
berekening van de waarde van 
betalingsrechten rekening te houden met 
historische factoren. De lidstaten kunnen 
de verlaging van de basisbetaling aan 
landbouwbedrijven die voortvloeit uit het 
geleidelijk opheffen van het historische 
model, ook beperken.
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factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te 
brengen door rechtstreekse steun in die 
periode gelijkelijk te verdelen over de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 182
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. Alle
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, moeten
een uniforme waarde per eenheid 
benaderen of bereiken, zulks nadat in 
stappen in de overgangsperiode een 
convergentie naar deze waarde toe heeft 
plaatsgevonden. Om ontwrichtende 
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door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de
periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te 
brengen door rechtstreekse steun in die
periode gelijkelijk te verdelen over de 
Europese Unie.

financiële gevolgen voor de landbouwers te 
voorkomen, moet het de lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling, en met name het 
historische model, hebben toegepast, 
worden toegestaan om bij de berekening 
van de waarde van betalingsrechten 
rekening te houden met historische en 
andere factoren zoals overeengekomen 
met de Commissie. De lidstaten kunnen de
verlaging van de basisbetaling aan 
landbouwbedrijven die voortvloeit uit het 
afstappen van het historische model, ook 
beperken.

Or. en

Amendement 183
Valdemar Tomaševski

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
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rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90% van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een 
lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode vanaf 2021 moet zich ook
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te 
brengen door rechtstreekse steun in die 
periode gelijkmatig te verdelen over de 
Europese Unie.

rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. Er 
dient een bedrijfstoeslagregeling te 
worden ingevoerd die leidt tot een zekere 
herverdeling van de middelen in het 
belang van een eerlijke verdeling van de 
middelen voor rechtstreekse betalingen in 
de hele EU, waarbij iedere lidstaat 
minimaal 90% van het gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen in de EU 
ontvangt en geen enkele lidstaat meer 
ontvangt dan 110% van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen. Een nieuw 
systeem voor rechtstreekse betalingen 
moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, 
met de verzekering dat voor de lidstaten
die in de huidige financieringsperiode 
rechtstreekse betalingen ontvangen die 
lager zijn dan het EU-gemiddelde, de 
overgangsperiode naar verhouding korter 
wordt, echter niet langer dan tot 2015.

Or. pl
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Amendement 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die 
momenteel per hectare minder ontvangen 
dan 80 % van het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen, een einde maken 
aan de kloof tussen hun huidige niveau en 
dat niveau. De lidstaten die meer dan 80 % 
maar minder dan het EU-gemiddelde 
ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien. Deze convergentie moet naar 
evenredigheid worden gefinancierd door 
alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Het maximumniveau van de 
rechtstreekse betalingen per hectare in de 
lidstaten mag echter niet hoger zijn dan 
120 % van het EU-gemiddelde. Voorts 
moeten alle betalingsrechten die in 2019 in 
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lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

een lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 185
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
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historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

historische referenties. Om rechtstreekse 
steun billijker en gelijker te verdelen 
zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, maar ook in aanmerking 
nemend dat alle Europese landbouwers op 
één markt opereren, met name op één 
arbeidsmarkt, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Ter voorkoming van 
een verdere verstoring van de 
concurrentie, welke sociale gevolgen heeft 
voor een aantal lidstaten, met name de 
Baltische landen, wordt niet alleen 
rekening gehouden met de belangen van 
de landbouwers, maar ook met de 
behoeften van de consument en van het 
publiek in het algemeen. Daartoe moeten 
alle lidstaten die momenteel per hectare 
minder ontvangen dan 90 % van het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen, 
aan het begin van de financiële periode 
2014-2020 een einde maken aan de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau. 
De lidstaten die meer dan 90 % maar 
minder dan het EU-gemiddelde 
ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien tijdens de looptijd van het meerjarig 
financieel kader. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
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rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun billijker en gelijker te verdelen
zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, maar ook in aanmerking 
nemend dat alle Europese landbouwers op 
één markt opereren, met name op één 
arbeidsmarkt, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Ter voorkoming van 
een verdere verstoring van de 
concurrentie, welke sociale gevolgen heeft 
voor een aantal lidstaten, met name de 
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door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Baltische landen, wordt niet alleen 
rekening gehouden met de belangen van 
de landbouwers, maar ook met de 
behoeften van de consument en van het 
publiek in het algemeen. Daartoe moeten 
alle lidstaten die momenteel per hectare 
minder ontvangen dan 90 % van het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen, 
aan het begin van de financiële periode 
2014-2020 een einde maken aan de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau. 
De lidstaten die meer dan 90 % maar 
minder dan het EU-gemiddelde 
ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien tijdens het meerjarig financieel 
kader. Deze convergentie moet naar 
evenredigheid worden gefinancierd door 
alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 187
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun billijker en gelijker te verdelen 
zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, maar ook in aanmerking 
nemend dat alle Europese landbouwers op 
één markt opereren, met name op één 
arbeidsmarkt, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Ter voorkoming van 
een verdere verstoring van de 
concurrentie, welke sociale gevolgen heeft 
voor een aantal lidstaten, met name de 
Baltische landen, wordt niet alleen 
rekening gehouden met de belangen van 
de landbouwers, maar ook met de 
behoeften van de consument en van het 
publiek in het algemeen. Daartoe moeten 
alle lidstaten die momenteel per hectare
minder ontvangen dan 90 % van het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen,
aan het begin van de financiële periode 
2014-2020 een einde maken aan de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau. 
De lidstaten die meer dan 90 % maar 
minder dan het EU-gemiddelde 
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toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien tijdens de looptijd van het meerjarig 
financieel kader. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 188
Inese Vaidere

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
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bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die
momenteel per hectare minder ontvangen 
dan 80 % van het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen, een einde maken 
aan de kloof tussen hun huidige niveau en
het EU-gemiddelde – gespreid over de 
periode. De lidstaten die meer dan 80 % 
maar minder dan het EU-gemiddelde 
ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien. Deze convergentie moet naar 
evenredigheid worden gefinancierd door 
alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Het maximumniveau van de 
rechtstreekse betalingen per hectare in de 
lidstaten mag echter niet hoger zijn dan 
120 % van het EU-gemiddelde. Voorts 
moeten alle betalingsrechten die in 2019 in 
een lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
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factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 189
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun billijker en gelijker te verdelen 
zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, maar ook in aanmerking 
nemend dat alle Europese landbouwers op 
één markt opereren, met name op één 
arbeidsmarkt, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Ter voorkoming van 
een verdere verstoring van de 
concurrentie, welke sociale gevolgen heeft 
voor een aantal lidstaten, met name de 
Baltische landen, wordt niet alleen 



AM\905018NL.doc 87/186 PE491.238v01-00

NL

gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

rekening gehouden met de belangen van 
de landbouwers, maar ook met de 
behoeften van de consument en van het 
publiek in het algemeen. Daartoe moeten 
alle lidstaten die momenteel per hectare
minder ontvangen dan 90 % van het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen,
aan het begin van de financiële periode 
2014-2020 een einde maken aan de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau. 
De lidstaten die meer dan 90 % maar 
minder dan het EU-gemiddelde 
ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien tijdens de looptijd van het meerjarig 
financieel kader. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 190
Alexander Mirsky

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun billijker en gelijker te verdelen 
zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, maar ook in aanmerking 
nemend dat alle Europese landbouwers op 
één markt opereren, met name op één 
arbeidsmarkt, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Ter voorkoming van 
een verdere verstoring van de 
concurrentie, welke sociale gevolgen heeft 
voor een aantal lidstaten, met name de 
Baltische landen, wordt niet alleen 
rekening gehouden met de belangen van 
de landbouwers, maar ook met de 
behoeften van de consument en van het 
publiek in het algemeen. Daartoe moeten 
alle lidstaten die momenteel per hectare
minder ontvangen dan 90 % van het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen,
aan het begin van de financiële periode 
2014-2020 een einde maken aan de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau. 
De lidstaten die meer dan 90 % maar 
minder dan het EU-gemiddelde 
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toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

ontvangen aan rechtstreekse betalingen, 
moeten deze kloof met 10 % verminderd 
zien tijdens de looptijd van het meerjarig 
financieel kader. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
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bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast.
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90% van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkmatig te verdelen 
over de Europese Unie.

bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Om die reden is 
noodzakelijk dat gezorgd wordt voor 
samenhang tussen de voorgestelde 
uniforme taken en eisen die aan de 
landbouwers in de hele EU worden 
opgelegd en de hoogte van de 
rechtstreekse steun. Daarom moet 
rechtstreekse inkomenssteun, mede gelet 
op de brede context van de EU-begroting, 
billijker worden verdeeld over de lidstaten
en beter worden aangepast aan de nieuwe 
doelstellingen door deze minder sterk te 
koppelen aan historische referenties. Om 
rechtstreekse steun gelijker en in 
overeenstemming te verdelen zonder 
voorbij te gaan aan de nog bestaande 
verschillen in loonkosten en inputkosten, 
moeten de niveaus van de rechtstreekse 
steun per hectare geleidelijk worden 
aangepast. Naast de convergentie van de 
steun op nationaal en op regionaal 
niveau, moeten ook de nationale middelen 
voor de rechtstreekse betalingen worden 
aangepast om ervoor te zorgen dat
lidstaten die minder ontvangen dan 50%
van het Europese gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen per hectare, 70% 
van dat gemiddelde ontvangen. In het 
geval van lidstaten waar het niveau van de
rechtstreekse betalingen tussen 50% en 
70% van het gemiddelde bedraagt, moeten 
de rechtstreekse betalingen worden 
verhoogd tot 80% van het gemiddelde, en 
in het geval van lidstaten waar het niveau
van de rechtstreekse betalingen 70-80% 
bedraagt, moeten de rechtstreekse 
betalingen worden verhoogd tot 90% van 
het EU-gemiddelde. Nadat deze
mechanismen zijn toegepast, mag geen 
enkele lidstaat nog minder dan 70% van 
het EU-gemiddelde ontvangen. Voor 
lidstaten waar het steunniveau hoger ligt 
dan het EU-gemiddelde mogen de 
inspanningen om convergentie te 
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bewerkstelligen er niet toe leiden dat zij 
onder het gemiddelde zakken. Deze 
convergentie moet naar evenredigheid 
worden gefinancierd door alle lidstaten die 
meer dan het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen ontvangen. Voorts 
moeten alle betalingsrechten die in 2019 in 
een lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkmatig te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. pl

Amendement 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
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verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te brengen 
door rechtstreekse steun in die periode
gelijkelijk te verdelen over de Europese 
Unie.

verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. Alle
betalingsrechten die in de EU zijn 
geactiveerd, moeten een uniforme waarde 
per eenheid hebben, zulks nadat in lineaire 
stappen in de overgangsperiode een 
convergentie naar deze waarde toe heeft 
plaatsgevonden. Om ontwrichtende 
financiële gevolgen voor de landbouwers te 
voorkomen, moet het de lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling, en met name het 
historische model, hebben toegepast, 
evenwel worden toegestaan om bij de 
berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De doelstelling om een volledige 
convergentie tot stand te brengen door 
rechtstreekse steun gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie moet worden 
bereikt voor het einde van de looptijd van 
het meerjarig financieel kader 2014-2020.
Voorts moeten alle betalingsrechten die in 
2019 in een lidstaat of in een regio zijn 
geactiveerd, een uniforme waarde per 
eenheid hebben.
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Or. pt

Amendement 193
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in stappen in de overgangsperiode 
een convergentie naar deze waarde toe 
heeft plaatsgevonden. Om ontwrichtende 
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ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

financiële gevolgen voor de landbouwers te 
voorkomen, moet het de lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling, en met name het 
historische model, hebben toegepast, 
worden toegestaan om bij de berekening 
van de waarde van betalingsrechten 
rekening te houden met historische 
factoren. De lidstaten kunnen de verlaging 
die voortvloeit uit het afstappen van het 
historische model eveneens beperken tot 
het niveau van de basisbetalingsregeling 
voor bedrijven. De discussie over het 
volgende meerjarig financieel kader voor 
de periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te brengen 
door rechtstreekse steun in die periode en 
uiterlijk in 2023 gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie. De grootte van de 
financiering van rechtstreekse betalingen 
door (middelen van) de lidstaten dient 
zodanig te worden aangepast dat het 
niveau van de rechtstreekse betalingen 
vanaf 1 januari 2014 in alle lidstaten niet 
lager is dan 80% van het gemiddelde 
Europese niveau van rechtstreekse steun.

Or. lv

Amendement 194
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
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rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om te verzekeren 
dat de rechtstreekse steun gelijker wordt 
verdeeld zonder voorbij te gaan aan de nog 
bestaande verschillen in loonkosten en 
inputkosten, moeten de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Daartoe moeten alle
lidstaten die minder ontvangen dan 90% 
van het gemiddelde aan rechtstreekse 
betalingen, de kloof tussen hun huidige 
niveau en dat niveau – gespreid over de 
periode – met een derde verminderd zien. 
Deze convergentie moet naar 
evenredigheid worden gefinancierd door 
alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkmatig te verdelen 
over de Europese Unie.

rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties, zodat als resultaat 
in alle lidstaten een gelijk niveau van 
rechtstreekse betalingen wordt bereikt. 
Hiertoe moeten, zonder voorbij te gaan aan 
de afnemende verschillen in loonkosten en 
inputkosten, de niveaus van de 
rechtstreekse steun per hectare geleidelijk 
worden aangepast. Daartoe moeten alle 
lidstaten die minder ontvangen dan 90% 
van het gemiddelde aan rechtstreekse 
betalingen, de kloof tussen hun huidige 
niveau en dat niveau – gespreid over de 
periode – met een derde verminderd zien. 
Deze convergentie moet naar 
evenredigheid worden gefinancierd door 
alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkmatig te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. pl
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Amendement 195
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan het gemiddelde van de 
Europese Unie aan rechtstreekse 
betalingen, de kloof tussen hun huidige 
niveau en dat niveau met de helft
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
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landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 196
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
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Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90% van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan het gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen, de kloof tussen 
hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met 66%
verminderd zien. Bij geen enkele lidstaat 
mag de ontvangen steun lager zijn dan 
75% van het gemiddelde. Deze 
convergentie moet naar evenredigheid 
worden gefinancierd door alle lidstaten die 
meer dan het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen ontvangen. Voorts 
moeten alle betalingsrechten die in 2019 in 
een lidstaat of in een regio zijn geactiveerd, 
een uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. ro

Amendement 197
Marian-Jean Marinescu

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

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met twee derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
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factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
worden gefinancierd door lineaire 
verlagingen voor alle lidstaten die meer 
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gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

dan het EU-gemiddelde aan rechtstreekse 
betalingen ontvangen, waarbij de 
maximale daling van het niveau van elke 
afzonderlijke lidstaat 5 % bedraagt. 
Voorts moeten alle betalingsrechten die in 
2019 in een lidstaat of in een regio zijn 
geactiveerd, een uniforme waarde per 
eenheid hebben, zulks nadat in lineaire 
stappen in de overgangsperiode een 
convergentie naar deze waarde toe heeft 
plaatsgevonden. Om ontwrichtende 
financiële gevolgen voor de landbouwers te 
voorkomen, moet het de lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling, en met name het 
historische model, hebben toegepast, 
evenwel worden toegestaan om bij de 
berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
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hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. De bijdrage van die lidstaten 
aan deze convergentie mag een bepaald 
percentage van hun oorspronkelijk 
toegewezen bedrag niet overschrijden.
Voorts moeten alle betalingsrechten die in 
2019 in een lidstaat of in een regio zijn 
geactiveerd, een uniforme waarde per 
eenheid hebben, zulks nadat in lineaire 
stappen in de overgangsperiode een 
convergentie naar deze waarde toe heeft 
plaatsgevonden. Om ontwrichtende 
financiële gevolgen voor de landbouwers te 
voorkomen, moet het de lidstaten die de 
bedrijfstoeslagregeling, en met name het 
historische model, hebben toegepast, 
evenwel worden toegestaan om bij de 
berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
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over de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Het percentage van het oorspronkelijk toegewezen bedrag wordt vastgesteld op basis van de 
uitkomst van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader.

Amendement 200
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
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ontvangen. Voorts moeten alle
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, 
zulks nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

ontvangen. De waarde van de
betalingsrechten in een lidstaat of regio
wordt geleidelijk dichterbij gebracht totdat 
minstens het voor 2019 vastgestelde 
niveau van convergentie is bereikt. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. es

Motivering

Verstoringen vermijden, de stabiliteit van de bedrijven waarborgen op een moment dat de 
begrotingen van de overheid sterk inkrimpen, ruimte geven aan lidstaten en regio's om de 
interne convergentie in werking te stellen en een redelijke grens stellen aan de wisselende 
steun die de begunstigden krijgen om de levensvatbaarheid van de bedrijven niet in gevaar te 
brengen.

Amendement 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
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het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode vanaf 2021 moet zich ook 
toespitsen op de doelstelling om een 
volledige convergentie tot stand te 
brengen door rechtstreekse steun in die 
periode gelijkelijk te verdelen over de 

het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2021 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren.
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Europese Unie.

Or. en

Amendement 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Niettegenstaande deze 
convergentie, dient het niveau van de 
rechtstreekse betalingen in Estland, 
Litouwen en Letland ten minste het 
betalingsniveau te bereiken van de lidstaat 
die, met uitzondering van deze drie 
landen, het laagste betalingsniveau heeft 
van alle overige lidstaten. Deze 
convergentie moet naar evenredigheid 
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overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

worden gefinancierd door alle lidstaten die 
meer dan het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen ontvangen. Het 
verschil in rechtstreekse betalingen per 
hectare in een lidstaat mag niet groter zijn 
dan het verschil per hectare tussen de 
lidstaten. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. de

Amendement 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
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verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder
ontvangen dan 90% van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90% van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie. Hiertoe dienen 
financiële steunmaatregelen te worden 
overwogen die de tenuitvoerlegging van 



AM\905018NL.doc 109/186 PE491.238v01-00

NL

het nieuwe gemeenschappelijke 
landbouwbeleid door de lidstaten 
vergemakkelijken.

Or. ro

Amendement 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 

(21) Aangezien in de loop der tijd diverse 
sectoren in de bedrijfstoeslagregeling zijn 
geïntegreerd en de landbouwers tijd hebben 
gekregen om zich daaraan aan te passen, is 
het steeds moeilijker geworden om het 
bestaan van aanzienlijke individuele 
verschillen in de hoogte van de steun per 
hectare, die gebaseerd zijn op in het 
verleden verleende steun, te 
rechtvaardigen. Daarom moet rechtstreekse 
inkomenssteun, mede gelet op de brede 
context van de EU-begroting, billijker 
worden verdeeld over de lidstaten door 
deze minder sterk te koppelen aan 
historische referenties. Om rechtstreekse 
steun gelijker te verdelen zonder voorbij te 
gaan aan de nog bestaande verschillen in 
loonkosten en inputkosten, moeten de 
niveaus van de rechtstreekse steun per 
hectare geleidelijk worden aangepast. 
Daartoe moeten alle lidstaten die minder 
ontvangen dan 90 % van het gemiddelde 
aan rechtstreekse betalingen, de kloof 
tussen hun huidige niveau en dat niveau –
gespreid over de periode – met een derde 
verminderd zien. Deze convergentie moet 
naar evenredigheid worden gefinancierd 
door alle lidstaten die meer dan het EU-
gemiddelde aan rechtstreekse betalingen 
ontvangen. Voorts moeten alle 
betalingsrechten die in 2019 in een lidstaat 
of in een regio zijn geactiveerd, een 
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uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling deels
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

uniforme waarde per eenheid hebben, zulks 
nadat in lineaire stappen in de 
overgangsperiode een convergentie naar 
deze waarde toe heeft plaatsgevonden. Om 
ontwrichtende financiële gevolgen voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, evenwel worden toegestaan om 
bij de berekening van de waarde van 
betalingsrechten in het eerste jaar van 
toepassing van de nieuwe regeling 
rekening te houden met historische 
factoren. De discussie over het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
vanaf 2021 moet zich ook toespitsen op de 
doelstelling om een volledige convergentie 
tot stand te brengen door rechtstreekse 
steun in die periode gelijkelijk te verdelen 
over de Europese Unie.

Or. en

Amendement 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De rechtstreekse betalingen 
worden zo over de lidstaten verdeeld dat 
elke lidstaat als nationaal maximum een 
bedrag ontvangt dat overeenkomt met het 
aantal hectares waarvoor in 2013 
aanvragen voor rechtstreekse betalingen 
zijn ingediend, vermenigvuldigd met het 
gemiddelde van de rechtstreekse 
betalingen in de gehele Europese Unie in 
2013. De lidstaten waar de gemiddelde 
rechtstreekse betalingen per hectare 
hoger zijn dan 110 % van de gemiddelde 
betalingen in de hele EU, kunnen 
aanvullende betalingen uit hun nationale 
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begroting toepassen.

Or. en

Amendement 206
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Rekening houdend met artikel 18 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie dat elke 
discriminatie op grond van nationaliteit 
verbiedt, artikel 39, lid 2 van het Verdrag 
dat toelaat dat in het landbouwbeleid 
rekening wordt gehouden met verschillen 
tussen de regio's en niet tussen de 
lidstaten, alsmede artikel 40, lid 2 dat elke 
discriminatie tussen 
landbouwproducenten in de EU uitsluit.
Om te zorgen voor een rechtvaardig 
systeem van verdeling van de 
rechtstreekse betalingen tussen de 
lidstaten dat geen enkele landbouwer 
discrimineert, moet het nationale 
totaalbedrag worden berekend aan de 
hand van een uniform bedrag per hectare 
voor de gehele Europese Unie dat
overeenkomt met de gemiddelde betaling 
per hectare in 2013.

Or. pl

Amendement 207
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Naast de convergentie van de 
steun op nationaal en op regionaal 
niveau, moeten ook de nationale 
begrotingen voor de rechtstreekse 
betalingen worden aangepast om ervoor te 
zorgen dat lidstaten waar het niveau van 
de rechtstreekse betalingen per hectare 
lager ligt dan 70% van het Europese 
gemiddelde, dat verschil ten opzichte van 
het gemiddelde met 30% inperken. In 
lidstaten waar het niveau van de 
rechtstreekse betalingen 70% tot 80% van 
het gemiddelde bedraagt, moet die kloof 
met 25% worden verkleind, en in lidstaten 
waar het niveau meer dan 80% van het 
gemiddelde bedraagt, moet het verschil 
met 20 % inkrimpen. Nadat deze 
mechanismen zijn toegepast, mag geen 
enkele lidstaat nog minder dan 65% van 
het EU-gemiddelde ontvangen. Voor 
lidstaten waar het steunniveau hoger ligt 
dan het EU-gemiddelde mogen de 
inspanningen om convergentie te 
bewerkstelligen er niet toe leiden dat zij 
onder het gemiddelde zakken. Deze 
convergentie moet naar evenredigheid 
worden gefinancierd door alle lidstaten 
die meer dan het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen ontvangen.

Or. pl

Amendement 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Naast de convergentie van de 
steun op nationaal en op regionaal 
niveau, moeten ook de nationale 
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begrotingen voor de rechtstreekse 
betalingen worden aangepast om ervoor te 
zorgen dat lidstaten waar het niveau van 
de rechtstreekse betalingen per hectare 
lager ligt dan 70% van het Europese 
gemiddelde, dat verschil ten opzichte van 
het gemiddelde met 30% inperken. In 
lidstaten waar het niveau van de 
rechtstreekse betalingen 70% tot 80% van
het gemiddelde bedraagt, moet die kloof 
met 25% worden verkleind, en in lidstaten 
waar het niveau meer dan 80% van het 
gemiddelde bedraagt, moet het verschil tot 
slot met 10% inkrimpen. Nadat deze 
mechanismen zijn toegepast, mag geen 
enkele lidstaat nog minder dan 65% van 
het EU-gemiddelde ontvangen. Voor 
lidstaten waar het steunniveau hoger ligt 
dan het EU-gemiddelde mogen de 
inspanningen om convergentie te 
bewerkstelligen er niet toe leiden dat zij 
onder het gemiddelde zakken. Deze 
convergentie moet naar evenredigheid 
worden gefinancierd door alle lidstaten 
die meer dan het EU-gemiddelde aan 
rechtstreekse betalingen ontvangen. De 
lidstaten die na bovengenoemde 
verminderingen van het verschil lager 
blijven dan het EU-gemiddelde zullen de 
mogelijkheid krijgen deze kloof te 
overbruggen uit de nationale 
overheidsbegroting.

Or. ro

Amendement 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De betalingsrechten die in 2019 in 
een lidstaat of in een regio zijn 
geactiveerd, kunnen na een 
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convergentieperiode een uniforme waarde 
per eenheid hebben; om echter 
ontwrichtende gevolgen op financieel 
gebied en voor de productie voor de 
landbouwers te voorkomen, moet het de 
lidstaten die de bedrijfstoeslagregeling, en 
met name het historische model, hebben 
toegepast, worden toegestaan om bij de 
berekening van de waarde van 
betalingsrechten deels rekening te houden 
met historische factoren. De discussie 
over het volgende meerjarig financieel 
kader voor de periode vanaf 2021 moet 
zich blijven toespitsen op het 
convergentievraagstuk, waarbij rekening 
wordt gehouden met de beoordeling van 
het hervormde GLB in 2017.

Or. en

Amendement 210
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De rechtstreekse betalingen 
worden zo over de lidstaten verdeeld dat 
elke lidstaat als nationaal maximum een 
bedrag ontvangt dat overeenkomt met het 
aantal hectares waarvoor in 2013 
aanvragen voor rechtstreekse betalingen 
zijn ingediend, vermenigvuldigd met het 
gemiddelde van de rechtstreekse 
betalingen in de gehele Europese Unie in 
2013. De lidstaten waar de gemiddelde 
rechtstreekse betalingen per hectare 
hoger zijn dan 110 % van de gemiddelde 
betalingen in de hele EU, kunnen 
aanvullende betalingen uit hun nationale 
begroting toepassen.

Or. en
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Amendement 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) De lidstaten die de regeling inzake 
een enkele areaalbetaling (REAB) 
toepassen, kunnen deze regeling 
handhaven, zulks met inachtneming van 
wijzigingen om de nieuwe 
basisbetalingsregeling en de in hoofdstuk 
2 van deze verordening gestelde 
voorwaarden aan te passen.

Or. en

Amendement 212
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) De lidstaten waar als gevolg van 
de invoering van het uniforme 
hectarebedrag de rechtstreekse betalingen 
wezenlijk afnemen, moeten op vrijwillige 
basis de mogelijkheid krijgen om uit de 
nationale begrotingen aanvullende 
betalingen te verrichten die de gevolgen 
van deze vermindering verzachten.

Or. pl

Amendement 213
Vasilica Viorica Dăncilă
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Gezien het feit dat de gemiddelde 
betaling per hectare in de nieuwe lidstaten 
tot nu toe volgens het voor de oude 
lidstaten van toepassing zijnde model 
berekend werd met een verdeelsleutel op 
basis van voorgaande jaren om voor een 
redelijke verdeling te zorgen, dient er 
behalve met de oppervlakte van het areaal 
rekening te worden gehouden met de 
oppervlakte die voortvloeit uit de 
omzetting in hectaren van het aantal 
dieren waarvoor aanvullende nationale 
betalingen zijn gedaan.

Or. ro

Amendement 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quater) De lidstaten die tegen 31 
december 2013 de bedrijfstoeslagregeling 
toepassen op basis van een regionaal of 
hybride regionaal model, kunnen hun 
bestaande betalingsrechten behouden, 
zulks met inachtneming van wijzigingen 
om de in hoofdstuk 2 van deze 
verordening gestelde voorwaarden aan te 
passen.

Or. en

Amendement 215
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met 
de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling, is gebleken dat 
een aantal hoofdelementen behouden 
moet blijven, zoals de vaststelling van 
nationale maxima die ervoor moeten 
zorgen dat het totaal van de steun niet 
hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 
nationale reserve, die moet worden 
gebruikt om de deelname van jonge 
landbouwers aan de regeling te 
bevorderen of kan worden gebruikt om in 
specifieke behoeften in bepaalde regio's te 
voorzien. Voorschriften voor de 
overdracht en het gebruik van 
betalingsrechten moeten blijven bestaan, 
zij het in een vereenvoudigde vorm indien 
mogelijk.

Schrappen

Or. en

Amendement 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 
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nationale reserve, die moet worden 
gebruikt om de deelname van jonge 
landbouwers aan de regeling te bevorderen 
of kan worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien. 
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

nationale reserve, die door de lidstaat kan
worden gebruikt om de deelname van 
jonge landbouwers aan de regeling te 
bevorderen of kan worden gebruikt om in 
specifieke behoeften in bepaalde regio's te 
voorzien. Voorschriften voor de overdracht 
en het gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

Or. en

Amendement 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 
nationale reserve, die moet worden 
gebruikt om de deelname van jonge 
landbouwers aan de regeling te bevorderen 
of kan worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien. 
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 
nationale reserve, die kan worden gebruikt 
om de deelname van jonge landbouwers 
aan de regeling te bevorderen of kan 
worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien. 
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

Or. en

Motivering

Maatregelen in het kader van de tweede pijler die verband houden met jonge landbouwers 
zijn doeltreffender om nieuwkomers te ondersteunen en te stimuleren. Daarom moeten de 
lidstaten vrij zijn om al of geen maatregelen in het kader van de eerste pijler uit te voeren.



AM\905018NL.doc 119/186 PE491.238v01-00

NL

Amendement 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten 
ook doorgaan met het beheer van een 
nationale reserve, die moet worden 
gebruikt om de deelname van jonge 
landbouwers aan de regeling te bevorderen 
of kan worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien. 
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

(22) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling, 
is gebleken dat een aantal hoofdelementen 
behouden moet blijven, zoals de 
vaststelling van nationale maxima die 
ervoor moeten zorgen dat het totaal van de 
steun niet hoger is dan de huidige beperkte 
begrotingsmiddelen. De lidstaten moeten, 
ten minste in het eerste jaar van de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe 
basisbetalingsregeling, ook doorgaan met 
het beheer van een nationale reserve, die 
regionaal kan worden aangewend en moet 
worden gebruikt om de deelname van 
jonge landbouwers en nieuwkomers aan de 
regeling te bevorderen of kan worden 
gebruikt om in specifieke behoeften in 
bepaalde regio's te voorzien. Voorschriften 
voor de overdracht en het gebruik van 
betalingsrechten moeten blijven bestaan, 
zij het in een vereenvoudigde vorm indien 
mogelijk.

Or. en

Amendement 219
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Verjonging en een betere 
samenwerking tussen generaties moeten 
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duidelijk vooropstaan bij de verdeling van 
rechtstreekse betalingen over 
landbouwers en nieuwkomers, evenals bij 
steunmaatregelen voor 
plattelandsontwikkeling; 
plattelandsontwikkelingsprogramma's en 
rechtstreekse steunverlening moeten met 
name de overdracht en uitwisseling van 
beste duurzame praktijken en kennis op 
landbouwbedrijven en tussen 
plattelandsgemeenschappen versterken, 
aangezien slechts 6 % van de Europese 
landbouwers jonger is dan 35 en 80 % 
ouder dan 55, en er zodoende bijna 4,5 
miljoen landbouwers in de komende tien 
jaar richting hun pensioen gaan.

Or. en

Amendement 220
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Uit de ervaring die is opgedaan 
met de toepassing van de 
bedrijfstoeslagregeling is gebleken dat een 
aantal hoofdelementen behouden moet 
blijven, zoals de vaststelling van nationale 
maxima die ervoor moeten zorgen dat het 
totaal van de steun niet hoger is dan de 
huidige beperkte begrotingsmiddelen. De 
lidstaten moeten ook doorgaan met het 
beheer van een nationale reserve, die 
moet worden gebruikt om de deelname 
van jonge landbouwers en nieuwkomers 
aan de regeling te bevorderen of kan 
worden gebruikt om in specifieke 
behoeften in bepaalde regio's te voorzien. 
Voorschriften voor de overdracht en het 
gebruik van betalingsrechten moeten 
blijven bestaan, zij het in een 
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vereenvoudigde vorm indien mogelijk.

Or. en

Amendement 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en duidelijkheid te verschaffen 
over de concrete situaties die zich bij de 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
kunnen voordoen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake het recht van 
landbouwers op steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling en hun toegang tot 
deze regeling bij vererving en verwachte 
vererving, bij vererving in het kader van 
een huurcontract, bij wijziging van de 
juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf, inzake de 
berekening van het aantal en de waarde en 
de verhoging van de waarde van 
betalingsrechten bij de toewijzing van 
betalingsrechten, waaronder de 
mogelijkheid van een voorlopig aantal, een 
voorlopige waarde of een voorlopige 
verhoging van betalingsrechten die op 
basis van de aanvraag van de landbouwer 
worden toegewezen, inzake de 
voorwaarden voor de vaststelling van het 
voorlopige en het definitieve aantal en de 
voorlopige en de definitieve waarde van de 
betalingsrechten, en inzake de gevallen 
waarin een verkoopcontract of 
verhuurcontract van invloed kan zijn op de 
toewijzing van betalingsrechten, inzake de 
vaststelling en berekening van het aantal en 
de waarde van betalingsrechten die uit de 

(23) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en duidelijkheid te verschaffen 
over de concrete situaties die zich bij de 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
kunnen voordoen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake het recht van 
landbouwers op steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling en hun toegang tot 
deze regeling bij vererving en verwachte 
vererving, bij vererving in het kader van 
een huurcontract, bij wijziging van de 
juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf, inzake de 
berekening van het aantal en de waarde en 
de verhoging van de waarde van 
betalingsrechten bij de toewijzing van 
betalingsrechten, waaronder de 
mogelijkheid van een voorlopig aantal, een 
voorlopige waarde of een voorlopige 
verhoging van betalingsrechten die op 
basis van de aanvraag van de landbouwer 
worden toegewezen, inzake de 
voorwaarden voor de vaststelling van het 
voorlopige en het definitieve aantal en de 
voorlopige en de definitieve waarde van de 
betalingsrechten, en inzake de gevallen 
waarin een verkoopcontract of 
verhuurcontract van invloed kan zijn op de 
toewijzing van betalingsrechten, inzake de 
vaststelling en berekening van het aantal en 
de waarde van betalingsrechten die uit de 
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nationale reserve worden ontvangen, 
inzake de wijziging van de waarde per 
eenheid van betalingsrechten bij delen van 
betalingsrechten en inzake de criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten in het 
kader van het gebruik van de nationale 
reserve en aan landbouwers die voor 2011 
geen steun hebben aangevraagd.

nationale reserve worden ontvangen, 
inzake de wijziging van de waarde per 
eenheid van betalingsrechten bij delen van 
betalingsrechten en inzake de criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten in het 
kader van het gebruik van de nationale 
reserve en aan landbouwers die voor 2009, 
2010 of 2011 geen steun hebben 
aangevraagd.

Or. en

Amendement 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en duidelijkheid te verschaffen 
over de concrete situaties die zich bij de 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
kunnen voordoen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake het recht van 
landbouwers op steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling en hun toegang tot 
deze regeling bij vererving en verwachte 
vererving, bij vererving in het kader van 
een huurcontract, bij wijziging van de 
juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf, inzake de 
berekening van het aantal en de waarde en 
de verhoging van de waarde van 
betalingsrechten bij de toewijzing van 
betalingsrechten, waaronder de 
mogelijkheid van een voorlopig aantal, een 
voorlopige waarde of een voorlopige 
verhoging van betalingsrechten die op 
basis van de aanvraag van de landbouwer 
worden toegewezen, inzake de 
voorwaarden voor de vaststelling van het 
voorlopige en het definitieve aantal en de 

(23) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en duidelijkheid te verschaffen 
over de concrete situaties die zich bij de 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
kunnen voordoen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake het recht van 
landbouwers op steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling en hun toegang tot 
deze regeling bij vererving en verwachte 
vererving, bij vererving in het kader van 
een huurcontract, bij wijziging van de 
juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf, inzake de 
berekening van het aantal en de waarde en 
de verhoging van de waarde van 
betalingsrechten bij de toewijzing van 
betalingsrechten, waaronder de 
mogelijkheid van een voorlopig aantal, een 
voorlopige waarde of een voorlopige 
verhoging van betalingsrechten die op 
basis van de aanvraag van de landbouwer 
worden toegewezen, inzake de 
voorwaarden voor de vaststelling van het 
voorlopige en het definitieve aantal en de 
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voorlopige en de definitieve waarde van de 
betalingsrechten, en inzake de gevallen 
waarin een verkoopcontract of 
verhuurcontract van invloed kan zijn op de 
toewijzing van betalingsrechten, inzake de 
vaststelling en berekening van het aantal en 
de waarde van betalingsrechten die uit de 
nationale reserve worden ontvangen, 
inzake de wijziging van de waarde per 
eenheid van betalingsrechten bij delen van 
betalingsrechten en inzake de criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten in het 
kader van het gebruik van de nationale 
reserve en aan landbouwers die voor 2011 
geen steun hebben aangevraagd.

voorlopige en de definitieve waarde van de 
betalingsrechten, en inzake de gevallen 
waarin een verkoopcontract of 
verhuurcontract van invloed kan zijn op de 
toewijzing van betalingsrechten, inzake de 
vaststelling en berekening van het aantal en 
de waarde van betalingsrechten die uit de 
nationale reserve worden ontvangen, 
inzake de wijziging van de waarde per 
eenheid van betalingsrechten bij delen van 
betalingsrechten en inzake de criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten in het 
kader van het gebruik van de nationale 
reserve en aan landbouwers die in de 
periode van 2009 tot 2011 geen steun 
hebben aangevraagd.

Or. en

Amendement 223
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en duidelijkheid te verschaffen 
over de concrete situaties die zich bij de 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
kunnen voordoen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake het recht van 
landbouwers op steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling en hun toegang tot 
deze regeling bij vererving en verwachte 
vererving, bij vererving in het kader van 
een huurcontract, bij wijziging van de 
juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf, inzake de 
berekening van het aantal en de waarde en 
de verhoging van de waarde van 
betalingsrechten bij de toewijzing van 
betalingsrechten, waaronder de 

(23) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en duidelijkheid te verschaffen 
over de concrete situaties die zich bij de 
toepassing van de basisbetalingsregeling 
kunnen voordoen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake het recht van 
landbouwers op steun in het kader van de 
basisbetalingsregeling en hun toegang tot 
deze regeling bij vererving en verwachte 
vererving, bij vererving in het kader van 
een huurcontract, bij wijziging van de 
juridische status of benaming en bij een 
fusie of splitsing van het bedrijf, inzake de 
berekening van het aantal en de waarde en 
de verhoging van de waarde van 
betalingsrechten bij de toewijzing van 
betalingsrechten, waaronder de 
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mogelijkheid van een voorlopig aantal, een 
voorlopige waarde of een voorlopige 
verhoging van betalingsrechten die op 
basis van de aanvraag van de landbouwer 
worden toegewezen, inzake de 
voorwaarden voor de vaststelling van het 
voorlopige en het definitieve aantal en de 
voorlopige en de definitieve waarde van de 
betalingsrechten, en inzake de gevallen 
waarin een verkoopcontract of 
verhuurcontract van invloed kan zijn op de 
toewijzing van betalingsrechten, inzake de 
vaststelling en berekening van het aantal en 
de waarde van betalingsrechten die uit de 
nationale reserve worden ontvangen, 
inzake de wijziging van de waarde per 
eenheid van betalingsrechten bij delen van 
betalingsrechten en inzake de criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten in het 
kader van het gebruik van de nationale 
reserve en aan landbouwers die voor 2011 
geen steun hebben aangevraagd.

mogelijkheid van een voorlopig aantal, een 
voorlopige waarde of een voorlopige 
verhoging van betalingsrechten die op 
basis van de aanvraag van de landbouwer 
worden toegewezen, inzake de 
voorwaarden voor de vaststelling van het 
voorlopige en het definitieve aantal en de 
voorlopige en de definitieve waarde van de 
betalingsrechten, en inzake de gevallen 
waarin een verkoopcontract of 
verhuurcontract van invloed kan zijn op de 
toewijzing van betalingsrechten, inzake de 
vaststelling en berekening van het aantal en 
de waarde van betalingsrechten die uit de 
nationale reserve worden ontvangen, 
inzake de wijziging van de waarde per 
eenheid van betalingsrechten bij delen van 
betalingsrechten en inzake de criteria voor 
de toewijzing van betalingsrechten in het 
kader van het gebruik van de nationale 
reserve en aan landbouwers die voor 2010 
of 2011 geen steun hebben aangevraagd.

Or. en

Amendement 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 
een deel van hun nationale maximum 
voor rechtstreekse betalingen gebruiken 
voor de toekenning van een jaarlijkse 
betaling, welke bovenop de basisbetaling 

Schrappen
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komt en bestemd is voor landbouwers die 
daarvoor bepaalde praktijken moeten 
uitoefenen die in de eerste plaats 
aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding 
van blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening 
(EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 
juni 2007 inzake de biologische productie 
en de etikettering van biologische 
producten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 2092/91, moeten 
sowieso profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog 
aan verdere verplichtingen hoeven te 
voldoen, aangezien de milieuvoordelen 
van biologische landbouw al algemeen 
worden onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden 
tot sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. en

Motivering

De voorstellen inzake "vergroening" kunnen in hun huidige vorm schadelijk zijn voor het 
milieu, in plaats van bijdragen aan het behoud daarvan.
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Amendement 225
Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 
een deel van hun nationale maximum 
voor rechtstreekse betalingen gebruiken 
voor de toekenning van een jaarlijkse 
betaling, welke bovenop de basisbetaling 
komt en bestemd is voor landbouwers die 
daarvoor bepaalde praktijken moeten 
uitoefenen die in de eerste plaats 
aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding 
van blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 

Schrappen
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deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening 
(EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 
juni 2007 inzake de biologische productie 
en de etikettering van biologische 
producten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 2092/91, moeten 
sowieso profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog 
aan verdere verplichtingen hoeven te 
voldoen, aangezien de milieuvoordelen 
van biologische landbouw al algemeen 
worden onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden 
tot sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 226
Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 
een deel van hun nationale maximum 
voor rechtstreekse betalingen gebruiken 
voor de toekenning van een jaarlijkse 
betaling, welke bovenop de basisbetaling 
komt en bestemd is voor landbouwers die 
daarvoor bepaalde praktijken moeten 
uitoefenen die in de eerste plaats 
aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-

Schrappen
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contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding 
van blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening 
(EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 
juni 2007 inzake de biologische productie 
en de etikettering van biologische 
producten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 2092/91, moeten 
sowieso profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog 
aan verdere verplichtingen hoeven te 
voldoen, aangezien de milieuvoordelen 
van biologische landbouw al algemeen 
worden onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden 
tot sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals
gewasdiversificatie, de instandhouding 
van blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 

(26) Terwijl de belangrijkste doelstelling
van het nieuwe GLB is om voorgaande 
marktgerichte hervormingen te blijven 
nastreven, worden de verhoging van de 
milieuprestatie en de rol van collectieve 
goederen in de landbouw steeds 
belangrijkere componenten van het 
nieuwe GLB. Een verhoging van de 
milieuprestatie kan worden bewerkstelligd
door de invoering van een
overeengekomen en vrijwillige 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen die in bepaalde 
gevallen kan worden gebruikt als steun 
voor klimaatvriendelijke
landbouwpraktijken. Daartoe kunnen de 
lidstaten een deel van hun nationale 
maximum voor rechtstreekse betalingen 
gebruiken voor de toekenning van een 
jaarlijkse betaling, welke bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
landbouwers die daarvoor een pakket van 
mogelijke praktijken kunnen uitoefenen 
die aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw die verder gaan 
dan de naleving van de randvoorwaarden. 
Deze acties kunnen "vergroenende"
maatregelen omvatten, zoals de selectie 
van gewassen die geschikt zijn als voer 
voor in het wild levende dieren, vogels en 
insecten, geplande 
biodiversiteitscorridors, maatregelen voor 
het tegengaan van klimaatverandering, 
algemene milieuzorg en onderzoek en 
innovatie. Deze praktijken moeten ook 
gelden voor landbouwers van wie het 
bedrijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in 
een Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
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zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend.
Landbouwers die op nationaal niveau 
betrokken zijn bij regelingen ter 
bevordering van een milieuvriendelijke 
landbouw krachtens Verordening (EG) nr.
1698/2005, moeten hetzelfde voordeel 
krijgen.

Or. en

Amendement 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten
een deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB. Daartoe 
moeten de lidstaten 30 % van hun nationale 
maximum voor rechtstreekse betalingen 
gebruiken voor de toekenning van een 
jaarlijkse betaling, welke bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
landbouwers die daarvoor drie bepaalde 
praktijken moeten uitoefenen die in de 
eerste plaats aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
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welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

om eenvoudige, gelijkwaardige, 
toegespitste jaarlijkse acties die verband 
houden met nationale en/of regionale 
landbouwomstandigheden en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland, ecologische 
aandachtsgebieden, een 
voedingsstoffenbeheersplan, een energie-
efficiëntieplan op het landbouwbedrijf en 
winterbodembedekking. Deze praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze 
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Hetzelfde 
geldt voor landbouwers die voldoen aan 
de eisen van onafhankelijk goedgekeurde 
nationale of regionale gecertificeerde 
regelingen ten bate van het milieu en het 
klimaat. Niet-naleving van de
"vergroenende" component moet leiden, 
als maximaal toe te passen 
administratieve sanctie, tot de algehele 
uitsluiting van de betrokken landbouwer 
van de krachtens deze component te 
ontvangen steun op basis van artikel 65 
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van Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een "vergroenende"
component van rechtstreekse betalingen 
voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
klimaat- en milieupraktijken moeten 
uitoefenen. Daarbij kan het gaan om 
eenvoudige, algemene, niet-contractuele, 
jaarlijkse acties die verband houden met de 
landbouw en die verder gaan dan de 
naleving van de randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en blijvende (weide-
)gewassen, ecologische 
aandachtsgebieden, voedingsstoffenbeheer 
op het landbouwbedrijf, 
winterbodembedekking, minimale 
bewerking of niet-bewerking en 
rechtstreeks zaaien, 
biodiversiteitsactieplannen en 
waterbeheer. Deze praktijken moeten ook 
gelden voor landbouwers van wie het 
bedrijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in 
een Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
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Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische 
landbouw al algemeen worden onderkend. 
Niet-naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, landbouwers in 
agromilieuprogramma's, landbouwers 
van wie het bedrijf is gecertificeerd 
krachtens een nationale 
milieucertificeringsregeling en 
landbouwers van wie meer dan 70% van 
het subsidiabele landbouwareaal wordt 
gebruikt als grasland, moeten sowieso 
profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog aan 
verdere verplichtingen hoeven te voldoen. 
Niet-naleving van de "vergroenende"
component moet niet leiden tot een 
verlaging van de basisbetaling.

Or. en

Amendement 230
James Nicholson, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een "vergroenende"
component van rechtstreekse betalingen in 
de vorm van steun voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken die 
voor de gehele EU gelden. Daartoe kunnen
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gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV].

de lidstaten een deel van hun nationale 
maximum voor rechtstreekse betalingen 
gebruiken voor de toekenning van een 
jaarlijkse betaling, welke bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
landbouwers die daarvoor praktijken 
moeten uitoefenen die in de eerste plaats 
aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze 
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Hetzelfde 
geldt voor landbouwers die intekenen op 
agromilieuprogramma's in het kader van 
plattelandsontwikkeling, of deelnemen 
aan een nationale certificeringsregeling 
waarvan de milieuwaarde erkend is. 
Landbouwers moeten ook met andere 
naburige landbouwbedrijven kunnen 
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samenwerken om gezamenlijk aan deze 
vergroeninsgverplichtingen te voldoen, 
om gewasdiversificatie door 
samenwerking tussen gemengde 
landbouwbedrijven te laten plaatsvinden 
en om ervoor te zorgen dat productieve 
landbouwgrond niet uitsluitend uit 
productie wordt genomen om kunstmatige 
streefdoelen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 231
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Van de bedrijven in 
een Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
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landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992
(behoud van habitats) en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009
(vogelstand) vallen, en de bedrijven die 
begunstigde zijn van de steun voor milieu 
en klimaat waar artikel 29 van 
Verordening EU nr. (…) (DR) naar 
verwijst, wordt aangenomen dat zij 
voldoen aan de vereiste voorwaarden voor
deze "vergroenende" component, omwille 
van de milieueisen waar hun 
productieprocessen aan onderworpen zijn. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Zo ook 
moeten, gezien de milieuvoordelen die 
enkele teeltsoorten op zich opleveren, 
zoals de meerjarige teelten die voor de 
basisbetaling in aanmerking komen, 
blijvend grasland, peulvruchten en rijst, 
de onderdelen ervan voordeel hebben bij 
de "vergroenende" component, zonder 
dat zij aan andere verplichtingen moeten 
voldoen. De olijf, de wijnstok en de 
fruitteelt zijn kenmerkend voor het 
ecosysteem van grote regio's die bijdragen 
aan de bestendigheid van de bodem tegen 
erosie, de fixatie van CO2 en de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Niet-naleving van de
"vergroenende" component moet leiden tot 
sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], die in 
geen geval hoger mogen zijn dan de 
eigenlijke "ecologische" betaling.

Or. es
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Motivering

Alle segmenten die omwille van bijkomende kosten, verlies van inkomsten en speciale 
teeltomstandigheden om milieuredenen, het verdienen om automatisch de vergroenende 
betaling te ontvangen, bij de automatische begunstigden opnemen. Het rechtstreekse 
milieueffect van enkele teelten door hun fytologische eigenschappen of hun bijdrage tot het 
voortbestaan van bepaalde habitats beoordelen en de sancties tot uitsluiting van de lijst van 
ontvangers van de vergroenende betaling beperken.

Amendement 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een van de doelstellingen van het nieuwe 
GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 
een deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling,
welke bovenop de basisbetaling komt en
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB. Daartoe 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen gebruiken voor de toekenning 
van een jaarlijkse betaling, welke bestemd 
is voor landbouwers die daarvoor bepaalde 
praktijken moeten uitoefenen die in de 
eerste plaats aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend weiland en grasland, het behoud 
van blijvende gewassen in combinatie met 
geschikte landbouwpraktijken en 
ecologische aandachtsgebieden. Deze 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
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de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV].

Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Hetzelfde 
geldt voor landbouwers die deelnemen 
aan landbouwmilieuprogramma's in het 
kader van plattelandsontwikkeling of die 
actief zijn in het kader van een wegens 
zijn milieubelang erkend, nationaal 
certificatiestelsel, of voor landbouwers die 
deelnemen aan de milieuregeling die van 
toepassing is op de duurzame operationele 
programma's in het kader van de 
integrale GMO en die de desbetreffende 
betalingen ontvangen, of die deelnemen 
aan landbouwmilieumaatregelen of op 
nationaal niveau goedgekeurde 
maatregelen. 

Or. it

Amendement 233
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 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een van de doelstellingen van het nieuwe 
GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB. Daartoe 
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invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 
een deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 

zouden de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen moeten gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bestemd is voor landbouwers die 
daarvoor bepaalde praktijken moeten 
uitoefenen die in de eerste plaats aansluiten 
bij klimaat- en milieubeleidsdoelen. 
Daarbij kan het gaan om eenvoudige, 
algemene, niet-contractuele, jaarlijkse 
acties die verband houden met de 
landbouw en die verder gaan dan de 
naleving van de randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en weiland, het behoud
van blijvende gewassen in combinatie met 
geschikte landbouwpraktijken en 
ecologische aandachtsgebieden. Deze 
praktijken zouden ook moeten gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora19 en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de 
vogelstand20 valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Hetzelfde 
geldt voor landbouwers die deelnemen 
aan landbouwmilieuprogramma's in het 
kader van plattelandsontwikkeling of die 
actief zijn in het kader van een wegens 
zijn milieubelang erkend, nationaal 
certificatiestelsel, of voor landbouwers die 
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basis van artikel 65 van Verordening 
(EU) nr. [...] [HZV].

deelnemen aan de milieuregeling die van 
toepassing is op de duurzame operationele 
programma's in het kader van de 
integrale GMO en die de desbetreffende 
betalingen ontvangen, of die deelnemen 
aan landbouwmilieumaatregelen of op 
nationaal niveau goedgekeurde 
maatregelen. 

Or. it

Amendement 234
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het -
terdege rekening houdend met nationale en 
regionale bijzonderheden - gaan om 
eenvoudige, algemene, niet-contractuele, 
jaarlijkse acties die verband houden met de 
landbouw en die verder gaan dan de 
naleving van de randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland, ecologische 
aandachtsgebieden en verdere, in artikel 
29 van deze verordening opgenomen 
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gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

maatregelen. Deze verplichte praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze 
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, en landbouwers die 
deelnemen aan bepaalde 
agromilieuprogramma's in het kader van 
de plattelandsontwikkeling of van een 
nationaal certificeringsproces van 
ecologische waarde, en landbouwers wier 
subsidiabele aantal hectares voor ten 
minste 50% bestaat uit blijvend grasland, 
moeten sowieso profiteren van de 
"vergroenende" component zonder dat zij 
daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. de

Amendement 235
Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, en landbouwers die in hoge 
mate deelnemen aan 
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zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

agromilieumaatregelen, moeten sowieso 
profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog aan 
verdere verplichtingen hoeven te voldoen, 
aangezien de milieuvoordelen van 
biologische landbouw al algemeen worden 
onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden tot 
sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. de

Amendement 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
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aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91 en landbouwers die milieu- en 
klimaatvriendelijke maatregelen naleven 
overeenkomstig artikel 29 van 
Verordening (EU) nr. [POV], moeten 
sowieso profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog aan 
verdere verplichtingen hoeven te voldoen, 
aangezien de milieuvoordelen van 
biologische landbouw al algemeen worden 
onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden tot 
sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 237
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een van de doelstellingen van het nieuwe 
GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 

Een van de doelstellingen van het nieuwe 
GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
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invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 

invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en historisch weiland, 
het behoud van blijvende gewassen op 
arealen die in een adequate agronomische 
toestand worden gehouden, en
ecologische aandachtsgebieden. Deze 
verplichte praktijken moeten ook gelden 
voor landbouwers van wie het bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. Landbouwers die voldoen 
aan de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
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basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. it

Amendement 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland, het behoud van 
blijvende teelten die gecombineerd 
worden met aangepaste 
landbouwpraktijken en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
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instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 239
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB. Daartoe 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen gebruiken voor de toekenning 
van een jaarlijkse betaling, welke bovenop 
de basisbetaling komt en bestemd is voor 
landbouwers die daarvoor bepaalde 
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een deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

praktijken moeten uitoefenen die in de 
eerste plaats aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. bg
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Amendement 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele 
EU gelden. Daartoe moeten de lidstaten 
een deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar
zijn met de doelstellingen van deze
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB. Daartoe 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen gebruiken voor de toekenning 
van een jaarlijkse betaling, welke bovenop 
de basisbetaling komt en bestemd is voor 
landbouwers die daarvoor bepaalde 
praktijken moeten uitoefenen die in de 
eerste plaats aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Omwille van de 
strengere milieueisen waaraan de 
productieprocessen van bedrijven in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand valt, onderworpen zijn, en de 
bedrijven die begunstigde zijn van de 
steun voor milieu en klimaat waar artikel 
29 van Verordening EU nº [...][DR] naar 
verwijst, wordt van deze bedrijven 
aangenomen dat zij voldoen aan de 
vereiste voorwaarden voor deze 
"vergroenende" component. Landbouwers 
die voldoen aan de voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad van 28 juni 2007 inzake de 
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inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

biologische productie en de etikettering 
van biologische producten en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 2092/91, 
moeten sowieso profiteren van de
"vergroenende" component zonder dat zij 
daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Zo ook 
moeten, gezien de milieuvoordelen die 
enkele teeltsoorten op zich opleveren, 
zoals de meerjarige teelten die voor de 
basisbetaling in aanmerking komen, 
blijvend grasland, peulvruchten en rijst, 
de onderdelen ervan voordeel hebben bij 
de "vergroenende" component, zonder 
dat zij aan andere verplichtingen moeten 
voldoen. De teelt van olijven, wijnstokken 
en de fruitteelt zijn kenmerkend voor het 
ecosysteem van grote regio's die bijdragen 
aan de bestendigheid van de bodem tegen 
erosie, de fixatie van CO2 en de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Dezelfde houding moet 
toegepast worden voor landbouwers die 
deelnemen aan milieuprogramma's in het 
kader van de plattelandsontwikkeling of 
die deelnemen aan nationale 
certificatieprogramma's met erkende 
milieuwaarde. Niet-naleving van de
"vergroenende" component moet leiden tot 
sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], die in 
geen geval hoger mogen zijn dan de 
eigenlijke "ecologische" betaling.

Or. es

Amendement 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar
zijn met de doelstellingen van deze
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Omwille van de 
strengere milieueisen waaraan de 
productieprocessen van bedrijven in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand valt, onderworpen zijn, en de 
bedrijven die begunstigde zijn van de 
steun voor milieu en klimaat waar artikel 
29 van Verordening EU nº [...][DR] naar 
verwijst, wordt van deze bedrijven 
aangenomen dat zij voldoen aan de 
vereiste voorwaarden voor deze 
"vergroenende" component. Landbouwers 
die voldoen aan de voorwaarden van
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad van 28 juni 2007 inzake de 
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zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

biologische productie en de etikettering 
van biologische producten en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 2092/91, 
moeten sowieso profiteren van de
"vergroenende" component zonder dat zij 
daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Zo ook 
moeten, gezien de milieuvoordelen die 
enkele teeltsoorten op zich opleveren, 
zoals de meerjarige teelten die voor de 
basisbetaling in aanmerking komen, 
blijvend grasland, peulvruchten en rijst, 
de onderdelen ervan voordeel hebben bij 
de "vergroenende" component, zonder 
dat zij aan andere verplichtingen moeten 
voldoen. De teelt van olijven, wijnstokken 
en de fruitteelt zijn kenmerkend voor het 
ecosysteem van grote regio's die bijdragen 
aan de bestendigheid van de bodem tegen 
erosie, de fixatie van CO2 en de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het niet naleven van de 
"vergroenende" component moet leiden tot 
sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

Or. es

Amendement 242
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
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gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele acties die verband houden met 
de landbouw en die verder gaan dan de 
naleving van de randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden, wisselbouw, systemen 
op basis van peulgroenten, maatregelen 
voor energie- en eigen efficiëntie van 
landbouwbedrijven, water- en 
bodembeheer, bufferstroken, 
precisielandbouwtechnieken, blijvende 
teelten of duurzame gecertificeerde 
regelingen. Deze verplichte praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze 
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
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component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 243
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals wisselbouw, de 
instandhouding van blijvend grasland en 
ecologische infrastructuur. Deze 
verplichte praktijken moeten ook gelden 
voor landbouwers van wie het bedrijf 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
Natura 2000-gebied dat onder Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
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en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 
2007 inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten 
en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren 
van de "vergroenende" component 
zonder dat zij daarvoor nog aan verdere 
verplichtingen hoeven te voldoen, 
aangezien de milieuvoordelen van 
biologische landbouw al algemeen 
worden onderkend. Niet-naleving van de 
"vergroenende" component moet leiden 
tot sancties op basis van artikel 65 van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV].

fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand valt, zolang deze praktijken 
verenigbaar zijn met de doelstellingen van 
deze richtlijnen. 

Or. en

Motivering

Biologische landbouw heeft milieuvoordelen. Desalniettemin moet biologische landbouw niet 
worden vrijgesteld van vergroening om de administratieve lasten te verminderen.

Amendement 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
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gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke strikt aan de basisbetaling 
gekoppeld is en bestemd is voor 
landbouwers die daarvoor bepaalde 
praktijken moeten uitoefenen die in de 
eerste plaats aansluiten bij klimaat- en 
milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het gaan 
om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele acties die verband houden met 
de landbouw en die verder gaan dan de 
naleving van de randvoorwaarden, zoals 
wisselbouw, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. en
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Amendement 245
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
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richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

richtlijnen, wat inhoudt dat zij sowieso 
profiteren van de "vergroenende"
component zonder dat zij daarvoor nog 
aan verdere verplichtingen hoeven te 
voldoen, aangezien de milieuvoordelen al 
algemeen worden onderkend. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. pt

Amendement 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 247
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 

(26) Een van de doelstellingen van het 
nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
infrastructuur. Deze verplichte praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze 
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
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tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende"
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Or. en

Amendement 248
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De wisselbouw is een gangbare 
landbouwpraktijk die veel meer resultaat 
oplevert dan gewasdiversificatie. 
Wisselbouw vergroot tevens de 
vruchtbaarheid van de bodem zonder dure 
kunstmatige toevoer en maakt het gebruik 
van pesticiden minder noodzakelijk, 
waardoor de landbouwers minder 
afhankelijk worden van externe toevoer 
en er dus economisch baat bij hebben. 
Deze afwisseling, in combinatie met de 
opneming hierin van peulgroenten, zou 
voordeel opleveren voor het milieu, de 
productiekosten van de landbouwers 
verlagen en bijdragen aan het 
verminderen van de afhankelijkheid van 
de EU van het invoeren van 
eiwithoudende gewassen voor diervoeders.

Or. en
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Amendement 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om te waarborgen dat de door de 
lidstaten voor hun grondgebied gekozen 
"vergroenende" maatregelen 
gelijkwaardige voordelen genereren voor 
het milieu en het klimaat, kiezen de 
lidstaten drie relevante maatregelen uit 
een lijst van zes op EU-niveau 
vastgestelde mogelijke maatregelen; nadat 
zij hun keuze hebben medegedeeld, 
dienen zij hier binnen twee maanden 
goedkeuring voor te krijgen van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 250
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Wanneer het naleven van de 
milieueisen in individuele bedrijven wordt 
gecontroleerd, en dit deel van de 
rechtstreekse betalingen wordt uitgevoerd,
moet ook het systeem voor collectief 
beheer van verschillende bedrijven door 
organisaties van producenten en 
coöperaties worden geëvalueerd en 
bevorderd. Deze procedure heeft een 
stimulerend effect dat bijdraagt aan het 
voldoen aan dit elementaire onderdeel van 
de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
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Or. es

Motivering

Met dit systeem voor collectief beheer worden de voordelen voor milieu en klimaat vergroot. 
Het is in principe van toepassing in het kader van de voorstellen voor plattelandsontwikkeling 
(milieubetalingen) maar er moet ook rekening mee worden gehouden bij de rechtstreekse 
betalingen.

Amendement 251
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) De steun voor de teelt van 
eiwithoudende peulgroenten als onderdeel 
van de wisselbouw draagt in hoge mate bij 
aan geavanceerde duurzame 
landbouwsystemen als geïntegreerde 
benadering van de uitdagingen 
betreffende het tegengaan van de 
klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit en vruchtbaarheid van de
bodem in de landbouw; onderzoek en 
betere opleiding en voorlichting voor 
landbouwers op dit gebied, evenals de 
totstandbrenging van infrastructuren voor 
zaadproductie, met inbegrip van de opslag 
en selectie van lokale en regionale rassen, 
zijn van essentieel belang om het 
proteïnetekort van de EU te verminderen 
en het inkomen van de landbouwers te 
verbeteren; 

Or. en

Amendement 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
gewasdiversificatiemaatregel op een 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast en tot een betere 
bescherming van het milieu leiden, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de definitie van "gewas" en 
inzake de toepassing van de maatregel.

(27) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
wisselbouwmaatregel op een evenredige 
en niet-discriminerende wijze worden 
toegepast en tot een betere bescherming 
van het milieu leiden, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de definitie van "gewas" en 
inzake de toepassing van de maatregel.

Or. en

Amendement 253
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
wisselbouwmaatregel op een evenredige 
en niet-discriminerende wijze worden 
toegepast en tot een betere bescherming 
van het milieu leiden, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de definitie van "gewas" en 
inzake de toepassing van de maatregel.

(27) Om ervoor te zorgen dat de 
verplichtingen in het kader van de 
vruchtwisselingsmaatregel op een 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast en tot een betere 
bescherming van het milieu leiden, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
vaststelling van de definitie van "gewas" en 
inzake de toepassing van de maatregel.

Or. fr

Amendement 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

Schrappen

Or. en

Amendement 255
Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

Schrappen

Or. en

Amendement 256
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
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland en 
voor blijvende gewassen gebruikte arealen 
als zodanig in stand houden, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen inzake 
de toepassing van de maatregel.

Or. it

Amendement 257
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 258
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

versie.)

Or. en

Amendement 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers de als blijvend grasland 
gebruikte grond als zodanig in stand 
houden, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen inzake de toepassing van de 
maatregel.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 260
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Per landbouwbedrijf wordt 7 % 
van het bouwland zo gebruikt dat de 
functionele biodiversiteit en bijgevolg de 
werking van het agro-ecosysteem of de 
levering van collectieve goederen wordt 
uitgebreid. Elementen die vaak reeds 
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geschikt zijn als milieumaatregelen 
(bijvoorbeeld heggen, sloten, 
watergebieden en andere halfnatuurlijke 
habitatdelen en andere bestaande 
geschikte landschapselementen) worden 
aan bufferstroken toegevoegd om agro-
ecologische infrastructuren te creëren 
voor duurzame landbouwsystemen. Om 
die reden geen "uit productie nemen van 
bouwland" of "nieuwe braaklegging", 
maar in plaats daarvan een verbetering 
van de efficiëntie van het gehele systeem 
op de lange termijn.

Or. en

Amendement 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om ervoor te zorgen dat de maatregel 
inzake ecologische aandachtsgebieden op 
een efficiënte en coherente wijze ten 
uitvoer wordt gelegd en tegelijk rekening 
wordt gehouden met de specifieke situatie 
in de diverse lidstaten, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
nadere definiëring van de soorten 
ecologische aandachtsgebieden die in het 
kader van deze maatregel worden 
genoemd, en tot aanvulling en definiëring 
van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het 
in deze maatregel genoemde percentage.

Schrappen

Or. en
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Amendement 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om ervoor te zorgen dat de maatregel 
inzake ecologische aandachtsgebieden op 
een efficiënte en coherente wijze ten 
uitvoer wordt gelegd en tegelijk rekening 
wordt gehouden met de specifieke situatie 
in de diverse lidstaten, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 
nadere definiëring van de soorten 
ecologische aandachtsgebieden die in het 
kader van deze maatregel worden 
genoemd, en tot aanvulling en definiëring 
van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het 
in deze maatregel genoemde percentage.

Schrappen

Or. en

Amendement 263
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om ervoor te zorgen dat de maatregel 
inzake ecologische aandachtsgebieden op 
een efficiënte en coherente wijze ten 
uitvoer wordt gelegd en tegelijk rekening 
wordt gehouden met de specifieke situatie 
in de diverse lidstaten, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen tot 

(29) Om ervoor te zorgen dat de 
ecologische infrastructuur op een 
efficiënte en coherente wijze ten uitvoer 
wordt gelegd en tegelijk rekening wordt 
gehouden met de specifieke situatie in de 
diverse lidstaten, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
aan te nemen tot nadere definiëring van de 
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nadere definiëring van de soorten 
ecologische aandachtsgebieden die in het 
kader van deze maatregel worden
genoemd, en tot aanvulling en definiëring 
van andere soorten ecologische 
aandachtsgebieden die mogen worden 
meegeteld voor de inachtneming van het 
in deze maatregel genoemde percentage.

soorten infrastructuur die in het kader van 
deze maatregel worden genoemd.

Or. en

Amendement 264
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Om de biodiversiteit, de 
bescherming van het milieu en de 
productiviteit van de landbouw te 
bevorderen, zal er een speciale regeling 
worden ingevoerd voor sectoren die in dat 
opzicht een actieve bijdrage leveren. Aan 
de bijenteelt moet prioriteit worden 
gegeven, terwijl er rechtstreekse steun 
moet worden geboden voor bijenkoloniën 
die door geregistreerde producenten 
worden gehouden. Er dient rekening te 
worden gehouden met de noodzaak van 
financiering ten behoeve van bestuiving.

Or. bg

Amendement 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Teneinde het milieu te verbeteren, 
de opwarming van de aarde te bestrijden 
en de agronomische conditie van de 
landbouw te verbeteren, dient de 
Commissie onverwijld een strategisch 
plan in om te voorzien in de behoefte aan 
plantaardige eiwitten, waarmee de 
Europese Unie tegelijkertijd in staat wordt 
gesteld haar zeer grote afhankelijkheid 
van het buitenland te beperken. Dit plan 
moet het in dit geval mogelijk maken om 
olie- en eiwithoudende gewassen en 
peulvruchten te telen binnen het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, en 
om agronomisch onderzoek op het gebied 
van aangepaste en sterke rassen te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Om ervoor te zorgen dat door de 
voedingsstoffenbeheersplannen wordt 
voorzien in de volledige registratie en de 
optimalisering van het gebruik van 
voedingsstoffen en de toepassing van 
meststoffen door de landbouwers, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen voor 
de vaststelling van nadere regels inzake de 
toepassing van de maatregel.

Or. en
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Amendement 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) Om ervoor te zorgen dat door de 
plannen voor energie-efficiëntie de 
optimalisering van het energiegebruik 
door de landbouwers wordt gewaarborgd 
en het gebruik van fossiele brandstoffen 
op landbouwbedrijven tot het strikt 
noodzakelijke wordt beperkt, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen voor 
de vaststelling van nadere regels inzake de 
toepassing van de maatregel.

Or. en

Amendement 268
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 quater) Om ervoor te zorgen dat 
winterbodembedekking wordt gerealiseerd 
en dat de milieu- en klimaatvoordelen van 
deze maatregel worden gemaximaliseerd, 
moeten de lidstaten de voor hun 
grondgebied meest geschikte data 
vaststellen voor het creëren en afbreken 
van de bedekking en moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen voor 
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de vaststelling van nadere regels inzake de 
toepassing van de maatregel.

Or. en

Amendement 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in gebieden met specifieke 
natuurlijke beperkingen te bevorderen, 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor alle 
landbouwers die in dergelijke gebieden 
actief zijn. Deze betaling mag niet in de 
plaats treden van steun die in het kader 
van plattelandsontwikkelingsprogramma's 
wordt verleend, en mag niet worden 
toegekend aan landbouwers in gebieden 
die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 
2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn 
aangewezen, maar niet overeenkomstig 
artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] van het Europees Parlement en de 
Raad van …. inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV] 
worden aangewezen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in gebieden met specifieke 
natuurlijke beperkingen te bevorderen, 
moeten de lidstaten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor alle 
landbouwers die in dergelijke gebieden 
actief zijn. Deze betaling mag niet in de 
plaats treden van steun die in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
wordt verleend, en mag niet worden 
toegekend aan landbouwers in gebieden die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 
2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn 
aangewezen, maar niet overeenkomstig 
artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] van het Europees Parlement en de 
Raad van …. inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV] 
worden aangewezen.

(30) Om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw in gebieden met specifieke 
natuurlijke beperkingen of in verlaten 
gebieden te bevorderen, moeten de 
lidstaten een deel van hun nationale 
maximum voor rechtstreekse betalingen 
kunnen gebruiken voor de toekenning van 
een jaarlijkse betaling waarmee nieuwe 
parameters worden ingevoerd zoals de 
verkoopbare bruto jaarproductie of de 
toegevoegde waarde of het aantal 
werknemers, en die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor alle 
landbouwers die in dergelijke gebieden 
actief zijn. Deze betaling mag niet in de 
plaats treden van steun die in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
wordt verleend, en mag niet worden 
toegekend aan landbouwers in gebieden die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 
2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn 
aangewezen, maar niet overeenkomstig 
artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[...] van het Europees Parlement en de 
Raad van …. inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [POV] 
worden aangewezen.

Or. it
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Amendement 271
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom kan door een 
lidstaat worden voorzien in inkomenssteun 
aan jonge landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten kunnen een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen gebruiken voor de toekenning 
van een jaarlijkse areaalgebonden betaling 
die bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor jonge landbouwers. Deze 
betaling moet beperkt blijven tot een 
periode van ten hoogste vijf jaar, aangezien 
deze alleen voor de beginperiode van het 
bedrijf mag gelden en geen exploitatiesteun 
mag worden.

Or. en

Amendement 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee kan
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom kan worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen mogen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

Or. en

Motivering

Maatregelen in het kader van de tweede pijler die verband houden met jonge landbouwers 
zijn doeltreffender om nieuwkomers te ondersteunen en te stimuleren. Daarom moeten de 
lidstaten vrij zijn om al of geen maatregelen in het kader van de eerste pijler uit te voeren.

Amendement 273
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 31



AM\905018NL.doc 177/186 PE491.238v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

(31) Gelet op het feit dat slechts 6 % van 
de landbouwers in de EU jonger is dan 35 
en ongeveer 80 % van de landbouwers 
ouder is dan 55, is er een nieuwe sociaal 
verantwoorde impuls nodig. Bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen moet rekening worden 
gehouden met het opzetten en tot 
ontwikkeling brengen van nieuwe 
economische activiteiten in de 
landbouwsector door jonge landbouwers 
of nieuwkomers met beginnende 
landbouwbedrijven. Deze betalingen 
moeten tevens gunstige voorwaarden 
scheppen voor de samenwerking tussen 
oudere en jongere landbouwers en leiden 
tot een sociaal verantwoorde ontwikkeling 
van plattelandsgebieden. Voor nieuwe 
landbouwers is de aanvangsfinanciering 
erg belangrijk om hun activiteiten aan te 
vangen. Daarom moet de 
investeringssteun in het eerste jaar ten 
minste 50 % bedragen van de vastgestelde 
begroting voor de gehele periode. 
Nieuwkomers zijn natuurlijke en 
rechtspersonen, alsook zij die hun bedrijf 
starten als een coöperatie met andere 
landbouwbedrijven. Dit is van essentieel 
belang voor het concurrentievermogen van 
de EU-landbouwsector. Daarom moet 
worden voorzien in inkomenssteun aan 
jonge landbouwers en nieuwkomers die 
met hun landbouwactiviteiten beginnen, en 
moeten zowel de eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van
deze gevestigde bedrijven worden 
vergemakkelijkt. De lidstaten moeten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen kunnen gebruiken 
voor de toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
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gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

Or. en

Amendement 274
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de 
EU-landbouwsector. Daarom moet 
worden voorzien in inkomenssteun aan 
jonge landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

(31) Teneinde de uitdaging van de 
verjonging in de landbouwsector, waar 
slechts 7 % van de bevolking jonger is dan 
35, aan te pakken, moet worden voorzien 
in inkomenssteun aan jonge landbouwers 
die met hun landbouwactiviteiten 
beginnen, en moeten zowel hun eerste 
vestiging als de daaropvolgende structurele 
aanpassing van hun bedrijf worden 
vergemakkelijkt. De lidstaten moeten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen kunnen gebruiken 
voor de toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

Or. en
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Amendement 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

(31) Voor jonge landbouwers en andere 
nieuwkomers is het financieel niet bepaald 
eenvoudig om nieuwe economische 
activiteiten in de landbouwsector op te 
zetten en tot ontwikkeling te brengen. 
Daarmee moet rekening worden gehouden 
bij de toewijzing en verdeling van 
rechtstreekse betalingen. Dit is van 
essentieel belang voor het 
concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers en nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers en nieuwkomers. Deze
betaling moet beperkt blijven tot een 
periode van ten hoogste vijf jaar, aangezien 
deze alleen voor de beginperiode van het 
bedrijf mag gelden en geen exploitatiesteun 
mag worden.

Or. en

Amendement 276
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

(31) Voor jonge landbouwers en 
nieuwkomers is het financieel niet bepaald 
eenvoudig om nieuwe economische 
activiteiten in de landbouwsector op te 
zetten en tot ontwikkeling te brengen. 
Daarmee moet rekening worden gehouden 
bij de toewijzing en verdeling van 
rechtstreekse betalingen. Dit is van 
essentieel belang voor het 
concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers en nieuwkomers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers en nieuwkomers. Deze 
betaling moet beperkt blijven tot een 
periode van ten hoogste vijf jaar, aangezien 
deze alleen voor de beginperiode van het 
bedrijf mag gelden en geen exploitatiesteun 
mag worden.

Or. en

Amendement 277
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 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun nationale 
maximum voor rechtstreekse betalingen 
kunnen gebruiken voor de toekenning van 
een jaarlijkse areaalgebonden betaling die 
bovenop de basisbetaling komt en bestemd 
is voor jonge landbouwers. Deze betaling 
moet beperkt blijven tot een periode van 
ten hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden. 

(31) Voor vrouwen en jonge landbouwers 
is het financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan vrouwen en
jonge landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten zouden een deel van hun nationale 
maximum voor rechtstreekse betalingen 
moeten kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling zou
toegekend moeten worden voor een 
periode van vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden. 

Or. it

Amendement 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 

(31) Voor jonge landbouwers is het 
financieel niet bepaald eenvoudig om 
nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot 
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ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse 
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden.

ontwikkeling te brengen. Daarmee moet 
rekening worden gehouden bij de 
toewijzing en verdeling van rechtstreekse
betalingen. Dit is van essentieel belang 
voor het concurrentievermogen van de EU-
landbouwsector. Daarom moet worden 
voorzien in inkomenssteun aan jonge 
landbouwers die met hun 
landbouwactiviteiten beginnen, en moeten 
zowel hun eerste vestiging als de 
daaropvolgende structurele aanpassing van 
hun bedrijf worden vergemakkelijkt. De 
lidstaten moeten een deel van hun 
nationale maximum voor rechtstreekse 
betalingen kunnen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse 
areaalgebonden betaling die bovenop de 
basisbetaling komt en bestemd is voor 
jonge landbouwers. Deze betaling moet 
beperkt blijven tot een periode van ten 
hoogste vijf jaar, aangezien deze alleen 
voor de beginperiode van het bedrijf mag 
gelden en geen exploitatiesteun mag 
worden. Er moet worden overwogen om 
vrouwen in de landbouwsector, die een 
aanzienlijk deel van de arbeidskrachten 
vormen, speciale opleidingsprogramma's 
evenals vestigingspremies te bieden.

Or. ro

Amendement 279
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Verjonging kan in de toekomst 
alleen succesvol plaatsvinden als mannen 
en vrouwen dezelfde rechten en kansen 
krijgen, zoals individuele 
socialezekerheidsstelsels, onderwijs, 
capaciteitsopbouw en deelname aan de 
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besluitvorming; daarnaast is het voor 
verjonging noodzakelijk om actief te 
werken aan het behoud en de 
ontwikkeling van de essentiële culturele, 
sociale en recreatieve dimensie die het 
leven op het landbouwbedrijf en in de 
plattelandsgemeenschap aantrekkelijk 
maakt;

Or. en

Amendement 280
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De erkenning van het werk van 
vrouwen op het platteland en hun 
rechtstreekse bijdrage aan het 
economisch evenwicht, met name in 
kleine ondernemingen en familiebedrijven 
op een manier die statistisch niet 
zichtbaar is en op arbeidsniveau niet 
wordt erkend en daardoor niet leidt tot 
enig recht op pensioen, moet in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van 
de Europese Unie voor het eerst tot 
uitdrukking komen. Het systeem van 
rechtstreekse betalingen lijkt het geschikte 
instrument om de weerspiegeling van de 
bijdrage van vrouwen op het platteland in 
de officiële economische, 
werkgelegenheids- en sociale cijfers te 
bevorderen. De fondsen moeten bestemd 
zijn voor het in bepaalde gevallen 
bevorderen van het gezamenlijk 
eigendomschap van bedrijven of de 
regularisatie van het werk van vrouwen in 
familiebedrijven. 

Or. es
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Motivering

 Van de 26,7 miljoen personen die in Europa op regelmatige basis in de landbouw werken, is
42% vrouw, hoewel slechts een op de vijf bedrijven in het bezit is van een vrouw. Het werk 
van naar schatting 20 miljoen Europese vrouwen is onzichtbaar op werkgelegenheids- en 
economisch vlak en in de statistieken. 

Amendement 281
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) De realisatie van de hiervoor 
genoemde doelstellingen wordt bevorderd 
door de bepalingen van Richtlijn 
2010/41/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van zelfstandig werkzame 
mannen en vrouwen en tot intrekking van 
Richtlijn 86/613/EEG van de Raad, maar 
wordt bemoeilijkt doordat er geen 
betrouwbare objectieve gegevens zijn op 
basis waarvan gefundeerde 
begrotingsramingen gemaakt kunnen 
worden. Daarom moet in deze 
verordening het algemene principe 
worden opgenomen en moeten er 
termijnen worden vastgelegd om over de 
gegevens te beschikken en moet in
concrete betalingsmechanismen worden 
voorzien om het werk van vrouwen op het 
platteland zichtbaar te maken en te 
erkennen. In overeenstemming met de 
filosofie van de pijlers van het GLB 
moeten de rechtstreekse betalingen 
gericht zijn op de erkenning van deze 
structurele aspecten, terwijl het ELFPO 
meer concrete maatregelen moet omvatten 
bestemd voor het bevorderen, erkennen en 
financieren van de bijdrage van vrouwen 
aan kwesties als diversificatie, 
dienstverlening, innovatie en hun 
algemene bijdrage tot het behoud van de 
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inwoners op het platteland. Zo ook is de 
reikwijdte van het ELFPO passend om 
speciale samenwerkingsnetwerken te 
bevorderen in overeenstemming met de 
ontwerpverordening van het Europees 
Parlement 2010/2054 (INI) over de rol 
van vrouwen in de landbouw en in 
plattelandsgebieden. 

Or. es

Motivering

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Amendement 282
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en te voorkomen dat zij 
ongelijk worden behandeld, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen inzake 
de voorwaarden waaronder een 
rechtspersoon geacht mag worden in 
aanmerking te komen voor de betaling 
voor jonge landbouwers, en met name 
inzake de toepassing van de leeftijdsgrens 
op een of meer natuurlijke personen die 
in de rechtspersoon participeren.

(32) Om de rechten van begunstigden te 
beschermen en te voorkomen dat zij 
ongelijk worden behandeld, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen inzake 
de voorwaarden waaronder een 
rechtspersoon geacht mag worden in 
aanmerking te komen voor de betaling 
voor jonge landbouwers of nieuwkomers.

Or. en
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