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Amendement 1397
Giancarlo Scottà, 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
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd en om te voorkomen 
dat deze gebieden leeglopen vanwege hun 
geringe rentabiliteit.

Or. it

Amendement 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, met name 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde, worden jaarlijks betalingen 
per hectare OCG toegekend om hen te 
vergoeden voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.
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Or. en

Amendement 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, zoals geringe 
bodemproductiviteit of ongunstige 
klimatologische omstandigheden, worden 
jaarlijks betalingen per hectare OCG 
toegekend om hen te vergoeden voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de beperkingen waarmee 
de landbouwproductie in het betrokken 
gebied wordt geconfronteerd.

Or. en

Amendement 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen geheel of gedeeltelijk te vergoeden 
voor de extra kosten en de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Or. en
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Amendement 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen geheel of gedeeltelijk te vergoeden 
voor de extra kosten en de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Or. en

Amendement 1402
Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen geheel of gedeeltelijk te vergoeden 
voor de extra kosten en de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Or. en
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Amendement 1403
Nessa Childers

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen te vergoeden voor de extra kosten en 
de gederfde inkomsten die voortvloeien uit 
de beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
hen geheel of gedeeltelijk te vergoeden 
voor de extra kosten en de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
beperkingen waarmee de 
landbouwproductie in het betrokken gebied 
wordt geconfronteerd.

Or. en

Amendement 1404
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten 
en de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die 
niet met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Schrappen

Or. it

Amendement 1405
Salvatore Caronna
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd.

Or. it

Amendement 1406
Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd.

Or. it

Amendement 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd.

Or. fr

Amendement 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd.

Or. de

Amendement 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

De betalingen worden naar behoren 
gedifferentieerd op grond van de volgende 
criteria:
- de specifieke situatie en 
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
betrokken regio;
- de ernst van welke permanente 
natuurlijke belemmering voor 
landbouwactiviteiten dan ook;
- het type productie op en in voorkomend 
geval de economische structuur van de 
bedrijven.

Or. de

Motivering

Landbouwbedrijven met verschillende productievormen hebben ook verschillende specifieke 
uitgaven en kosten bij het productiebeheer, en dat moet worden erkend.

Amendement 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betalingen worden vastgesteld op een 
niveau tussen het minimumbedrag en het 
maximumbedrag die in bijlage I worden 

3. De betalingen worden vastgesteld op een 
niveau tussen het minimumbedrag en het 
maximumbedrag die in bijlage I worden 
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vermeld. vermeld.

Er kunnen compenserende vergoedingen 
worden toegekend die hoger zijn dan het 
maximumbedrag, op voorwaarde dat het 
gemiddelde bedrag van alle op 
programmeringsniveau toegekende 
compenserende vergoedingen het 
maximumbedrag niet overstijgt.

Or. de

Motivering

Landbouwbedrijven in regio's met verschillende vormen van productie hebben ook 
verschillende productiekosten en hogere uitgaven. Daarom moet productiesteun niet alleen 
betrekking hebben op bouwland.

Amendement 1411
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Betalingen die een in het programma 
vast te stellen drempelniveau van de 
oppervlakte per bedrijf overschrijden, 
worden door de lidstaten geleidelijk 
verlaagd.

Schrappen

Or. de

Motivering

De grootte van het bedrijf speelt geen rol bij het besluit over de toekenning van 
compenserende vergoedingen.

Amendement 1412
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Betalingen die een in het programma 
vast te stellen drempelniveau van de 
oppervlakte per bedrijf overschrijden, 
worden door de lidstaten geleidelijk 
verlaagd.

Schrappen

Or. en

Amendement 1413
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Betalingen die een in het programma 
vast te stellen drempelniveau van de 
oppervlakte per bedrijf overschrijden, 
worden door de lidstaten geleidelijk 
verlaagd.

4. Betalingen die een in het programma 
vast te stellen drempelniveau van de 
oppervlakte per bedrijf overschrijden, 
kunnen door de lidstaten geleidelijk 
worden verlaagd.

Or. en

Amendement 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2016-2019
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
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de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn degressief
en lopen uiterlijk op 31 december 2019 af. 
Het totaalbedrag van de degressieve 
betalingen die aan een landbouwer 
worden uitbetaald is niet hoger dan 200% 
van de betaling die diezelfde landbouwer
in 2013 heeft ontvangen.

Or. en

Amendement 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2016-2019
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn degressief
en lopen uiterlijk op 31 december 2019 af. 
Het totaalbedrag van de degressieve 
betalingen die aan een landbouwer 
worden uitbetaald is niet hoger dan 200% 
van de betaling die diezelfde landbouwer
in 2013 heeft ontvangen.

Or. en

Amendement 1416
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017 
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017 
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 46, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014, en lopen uiterlijk op 31 december
2017 af. Het totaalbedrag van de
degressieve betalingen die aan een 
landbouwer worden uitbetaald is niet 
hoger dan 200% van de betaling die 
diezelfde landbouwer in 2013 heeft
ontvangen.

Or. en

Amendement 1417
Katarína Neveďalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2020
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2020, tot 
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respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

Or. sk

Amendement 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in
2013 ontvangen betaling.

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2019
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 46, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in
2015 en een laatste verlaging in 2019, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in
2013 ontvangen betaling.

Or. en

Amendement 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2019
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
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aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2015 en een laatste verlaging in 2019, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2019 ontvangen betaling.

Or. en

Motivering

Om de start van de degressieve betalingen uit te stellen tot alle relevante 
afbakeningsgegevens beschikbaar zijn en om te zorgen een langere betalingsperiode voor
degressieve betalingen.

Amendement 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017 
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in
2013 ontvangen betaling.

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017 
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de
gemiddeld in de periode 2007-2013
ontvangen betaling.

Or. de
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Amendement 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In lidstaten die de in artikel 33, lid 3, 
bedoelde afbakening vóór 1 januari 2014 
niet hebben voltooid, is lid 5 van 
toepassing op betalingen ontvangende 
landbouwers in gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun. Na de 
afbakening ontvangen landbouwers in 
gebieden die voor steun in aanmerking 
blijven komen, volledige betalingen in het 
kader van deze maatregel. Landbouwers 
in gebieden die niet langer voor steun in 
aanmerking komen, blijven betalingen 
ontvangen overeenkomstig lid 5.

Schrappen

Or. de

Amendement 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In lidstaten die de in artikel 33, lid 3, 
bedoelde afbakening vóór 1 januari 2014 
niet hebben voltooid, is lid 5 van 
toepassing op betalingen ontvangende 
landbouwers in gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun. Na de 
afbakening ontvangen landbouwers in 
gebieden die voor steun in aanmerking 
blijven komen, volledige betalingen in het 

6. De lidstaten voltooien de in artikel 33, 
lid 3, bedoelde afbakening uiterlijk op de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening. Landbouwers in gebieden die 
niet langer voor steun in aanmerking 
komen, blijven betalingen ontvangen 
overeenkomstig lid 5.
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kader van deze maatregel. Landbouwers in 
gebieden die niet langer voor steun in 
aanmerking komen, blijven betalingen 
ontvangen overeenkomstig lid 5.

Or. ro

Amendement 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In lidstaten die de in artikel 33, lid 3, 
bedoelde afbakening vóór 1 januari 2014
niet hebben voltooid, is lid 5 van 
toepassing op betalingen ontvangende 
landbouwers in gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun. Na de 
afbakening ontvangen landbouwers in 
gebieden die voor steun in aanmerking 
blijven komen, volledige betalingen in het 
kader van deze maatregel. Landbouwers in 
gebieden die niet langer voor steun in 
aanmerking komen, blijven betalingen 
ontvangen overeenkomstig lid 5.

6. In lidstaten die de in artikel 33, lid 3, 
bedoelde afbakening vóór 1 januari 2016
niet hebben voltooid, is lid 5 van 
toepassing op betalingen ontvangende 
landbouwers in gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun. Na de 
afbakening ontvangen landbouwers in 
gebieden die voor steun in aanmerking 
blijven komen, volledige betalingen in het 
kader van deze maatregel. Landbouwers in 
gebieden die niet langer voor steun in 
aanmerking komen, blijven betalingen 
ontvangen overeenkomstig lid 5.

Or. en

Amendement 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

Uiterlijk in 2015 zal de Commissie een afzonderlijk wetgevingsvoorstel indienen inzake 
bindende biofysische criteria voor het afbakenen van de gebieden met aanzienlijke natuurlijke 
beperkingen.

Amendement 1425
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere dan berggebieden die worden 
geconfronteerd met ernstige natuurlijke 
beperkingen; en

b) andere dan berggebieden die worden 
geconfronteerd met ernstige natuurlijke of 
demografische beperkingen; en

Or. es

Motivering

Ontvolking is een zeer ernstig probleem voor plattelandsgebieden. Daarom moet de 
bevolkingsdichtheid een van de parameters worden om gebieden die nadelige gevolgen 
ondervinden van de ontvolking te kunnen indelen, zoals dat nu al gebeurt.

Amendement 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) andere gebieden met specifieke 
beperkingen;

c) andere gebieden met specifieke 
beperkingen, in het bijzonder 
landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde;

Or. pl

Motivering

Aan gebieden met een hoge natuurwaarde moet evenveel aandacht worden besteed als aan 
berggebieden of andere regio's met specifieke beperkingen. De landbouwinkomsten zijn in 
dergelijke gebieden meestal laag, wat betekent dat de landbouw intensiever wordt. En dat 
heeft weer negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving en het landschap die die 
gebieden juist zo bijzonder maken.

Amendement 1428
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) landbouwsystemen met een hoge 
natuurwaarde.

Or. en

Amendement 1429
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, moeten de 
berggebieden worden gekenmerkt door in 
aanzienlijke mate beperkte mogelijkheden 
voor grondgebruik en merkbaar hogere 

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
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productiekosten als gevolg van: 50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen 
criteria en de daar aangegeven 
bijbehorende drempelwaarde. De naleving 
van deze voorwaarde wordt gegarandeerd 
op het passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau). 
Het moet mogelijk zijn niet alleen de 
biofysische criteria van bijlage II toe te 
passen, maar ook andere 
wetenschappelijke criteria voor de 
vaststelling van beperkingen.

Or. en

Amendement 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, moeten de 
berggebieden worden gekenmerkt door in 
aanzienlijke mate beperkte mogelijkheden 
voor grondgebruik en merkbaar hogere 
productiekosten als gevolg van:

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, moeten de 
berggebieden worden gekenmerkt door in 
aanzienlijke mate beperkte mogelijkheden 
voor grondgebruik, alsook door geringe 
rentabiliteit en merkbaar hogere 
productiekosten als gevolg van:

Or. it

Amendement 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) slechte bereikbaarheid;
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Or. ro

Amendement 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) geringe bevolkingsdichtheid.

Or. ro

Amendement 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen 
criteria en de daar aangegeven 
bijbehorende drempelwaarde. De naleving 
van deze voorwaarde wordt gegarandeerd 
op het passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

Een lidstaat kan betalingen krachtens 
artikel 32 toekennen in andere gebieden 
met ernstige natuurlijke beperkingen dan 
berggebieden die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 
krachtens artikel 36, onder a), punt ii) van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 in 
aanmerking kwamen voor steun.

Uiterlijk op 31 december 2015 dient de 
Commissie een nieuw voorstel in voor 
criteria voor de afbakening van gebieden 
met andere beperkingen, gebaseerd op de 
resolutie van het Europees Parlement van 
5 mei 2010 (2009/2156(INI)). 
De criteria voor de aanwijzing van in 
andere gebieden met ernstige natuurlijke 



PE494.480v01-00 22/182 AM\909514NL.doc

NL

beperkingen dan berggebieden moeten 
stoelen op degelijk wetenschappelijk 
bewijs, rekening houden met de specifieke 
kenmerken en
ontwikkelingsdoelstellingen van de regio's 
en naar behoren gedifferentieerd zijn 
naar gelang van de ernst van de 
permanente natuurlijke beperkingen 
waarmee zij kampen en van het soort 
productie c.q. economische structuur van 
de bedrijven. 

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie voor de aanwijzing van gebieden met natuurlijke beperkingen 
moet worden verworpen. De Commissie moet, los van de GLB-hervorming, aan een nieuw 
voorstel werken dat rekening houdt met het standpunt van het EP en met de verschillende 
gegevens die de lidstaten hebben ingediend.

Amendement 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden
die met ernstige natuurlijke beperkingen
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen 
criteria en de daar aangegeven 
bijbehorende drempelwaarde. De naleving 
van deze voorwaarde wordt gegarandeerd 
op het passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

De lidstaten kunnen andere dan 
berggebieden die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 
krachtens artikel 36, onder a), punt ii) van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 in 
aanmerking kwamen voor steun als
gebieden met ernstige natuurlijke 
beperkingen aanwijzen.

Or. en
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Amendement 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen 
criteria en de daar aangegeven 
bijbehorende drempelwaarde. De naleving
van deze voorwaarde wordt gegarandeerd 
op het passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

3. De lidstaten wijzen de andere dan 
berggebieden aan als gebieden die met 
ernstige natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd en voor betalingen uit 
hoofde van artikel 31 in aanmerking 
komen. Deze gebieden worden 
gekenmerkt door ernstige natuurlijke 
beperkingen die het gevolg zijn van droge 
of natte omstandigheden of van de
kwaliteit van de bodem of de 
terreingesteldheid, alsook door het feit dat 
instandhouding van extensieve landbouw 
belangrijk is voor het beheer van de
grond.

De indicatieve biofysische criteria voor de 
afbakening van gebieden die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd zijn vermeld in bijlage II.

Or. fr

Amendement 1436
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 



PE494.480v01-00 24/182 AM\909514NL.doc

NL

voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
LBE-2-niveau of op het niveau van een 
duidelijk afgebakende plaatselijke eenheid 
die één duidelijk afgebakend 
aaneengesloten geografisch gebied vormt 
met een definieerbare economische en 
administratieve identiteit.

Or. en

Amendement 1437
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
LBE-2-niveau of op het niveau van een 
duidelijk afgebakende plaatselijke eenheid 
die één duidelijk afgebakend 
aaneengesloten geografisch gebied vormt 
met een definieerbare administratieve 
identiteit.

Or. en

Amendement 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
laagste niveau van territoriaal bestuur.

Or. ro

Amendement 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Or. fr

Amendement 1440
Katarína Neveďalová
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Or. sk

Amendement 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Or. fr
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Amendement 1442
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
50 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Or. lt

Amendement 1443
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de territoriale
bestuurlijke eenheden. 

Or. en
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Amendement 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het
LBE-2-niveau of op het niveau van een 
duidelijk afgebakende plaatselijke eenheid 
die één duidelijk afgebakend 
aaneengesloten geografisch gebied vormt 
met een definieerbare economische en 
administratieve identiteit.

Or. en

Amendement 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 

Om voor in artikel 32 bedoelde betalingen 
in aanmerking te komen, worden andere 
dan berggebieden beschouwd als gebieden 
die met ernstige natuurlijke beperkingen 
worden geconfronteerd, indien ten minste 
66 % van de OCG voldoet aan ten minste 
één van de in bijlage II opgenomen criteria 
en de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. naleving van deze 
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voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau).

voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale bestuurlijke 
eenheden ("LBE-2"-niveau) of van 
kleinere eenheden, indien dat met in het 
programma vermelde objectieve criteria 
wordt gemotiveerd.

Or. en

Amendement 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 90 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de aanpassing 
van de criteria van bijlage II aan 
ultraperifere regio's met specifieke 
bodem- en klimaatomstandigheden.

Or. fr

Amendement 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden, die niet zijn 
aangewezen als gebieden met natuurlijke 
beperkingen volgens het klimaatcriterium 
van bijlage II, passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

Or. en
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Amendement 1450
Brian Simpson

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen en om 
gebieden die geacht worden te voldoen 
aan de kenmerken van gebieden met 
ernstige natuurlijke beperkingen maar 
niet voldoen aan de voorgeschreven 50% 
van de OCG van het passende niveau van 
een duidelijk afgebakende plaatselijke 
eenheid die één aaneengesloten 
geografisch gebied vormt met een 
definieerbare economische en 
administratieve identiteit.

Or. en

Amendement 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 

Bij de afbakening van de onder dit lid 
vallende gebieden passen de lidstaten een 
extra, op objectieve criteria gebaseerde 
selectie toe om gebieden uit te sluiten die 
aantoonbaar met ernstige natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in de eerste 
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alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen.

alinea zijn geconfronteerd maar die deze 
dankzij investeringen of economische 
bedrijvigheid te boven zijn gekomen. De 
Commissie ziet erop toe dat de lidstaten in 
de hele EU gemeenschappelijke en gelijke 
methoden toepassen voor de vaststelling 
van gebieden die met ernstige natuurlijke 
belemmeringen worden geconfronteerd.

Or. ro

Amendement 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebieden met demografische 
beperkingen, waaronder wordt verstaan 
gebieden met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, kunnen ook worden 
ingedeeld als andere dan berggebieden.

Or. es

Motivering

Aangezien de ontvolking van het platteland in sommige gebieden een bijzonder ernstig 
probleem vormt, moeten die gebieden als gebieden met een beperking als gevolg van 
ontvolking worden ingedeeld, waarbij de bevolkingsdichtheid als parameter wordt gebruikt.

Amendement 1453
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 
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worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen die op een natuurlijke 
beperking wijzen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

Or. en

Amendement 1454
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 
worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij in 
peri-urbane gebieden zijn gelegen of 
worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

Or. fr

Amendement 1455
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 
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worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming of voor 
het voortbestaan van peri-urbane 
landbouwgebieden.

Or. fr

Amendement 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 
worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland, 
handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

Andere dan in de leden 2 en 3 bedoelde 
gebieden komen in aanmerking voor in 
artikel 32 bedoelde betalingen indien zij 
worden geconfronteerd met specifieke 
beperkingen en de voortzetting van 
landbeheer er noodzakelijk is voor 
milieubehoud of -verbetering, 
instandhouding van het platteland of van 
wetlands, instandhouding van 
waterreserves, handhaving van de 
toeristische mogelijkheden of 
kustbescherming.

Or. en

Amendement 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gebieden met specifieke beperkingen 
omvatten landbouwgebieden die homogeen 
zijn uit het oogpunt van de natuurlijke 
productieomstandigheden en hun totale 
oppervlakte mag niet meer bedragen dan 
10% van de oppervlakte van de betrokken 
lidstaat.

Deze gebieden met specifieke beperkingen 
omvatten landbouwgebieden die homogeen 
zijn uit het oogpunt van de natuurlijke 
productieomstandigheden en hun totale 
oppervlakte mag niet meer bedragen dan 
10% van de oppervlakte van de betrokken 
lidstaat, behalve in gevallen waarin de 
gebiedsafbakening duidelijk afwijkt van 
die van de programmeringsperiode 2007-
2013 en de lidstaten een hoger percentage 
naar behoren kunnen rechtvaardigen en 
motiveren op grond van objectieve 
natuurbeschermingsomstandigheden.

Or. en

Amendement 1458
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor wetlands vindt de afbakening, 
onafhankelijk van elke andere 
administratieve eenheid, plaats op het 
functionele niveau van het wetlandgebied 
dat voldoet aan de criteria van de 
RAMSAR-conventie en een 
beschermingsplan en beheersmaatregelen 
uitvoert. Dit kan een RAMSAR-
beheersplan zijn of een reeks 
beschermings- en beheersmaatregelen die 
voldoen aan de aanbevelingen van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna, Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand of Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
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23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid.

Or. fr

Amendement 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de nieuwe afbakening van de gebieden 
zoals bedoeld in lid 3.

b) de nieuwe afbakening van de gebieden 
zoals bedoeld in lid 3 of, als die nog niet 
voltooid is, de in de periode 2007-2013 
gebruikte afbakening.

Or. pt

Amendement 1460
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel worden 
dierenwelzijnsbetalingen toegekend aan 
landbouwers die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
dierenwelzijnsverbintenissen.

1. In het kader van deze maatregel worden 
dierenwelzijnsbetalingen toegekend aan 
landbouwers die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
dierenwelzijnsverbintenissen. Deze 
maatregel wordt verplicht aangeboden in 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

Or. en
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Amendement 1461
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel worden 
dierenwelzijnsbetalingen toegekend aan 
landbouwers die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
dierenwelzijnsverbintenissen.

1. In het kader van deze maatregel worden 
dierenwelzijnsbetalingen toegekend aan 
landbouwers die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
dierenwelzijnsverbintenissen en die 
aanzienlijk verder gaan dan wat wettelijk 
voorgeschreven is.

Or. en

Amendement 1462
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen de in het kader 
van deze maatregel verleende steun 
overeenkomstig hun specifieke nationale, 
regionale of plaatselijke behoeften en 
prioriteiten ter beschikking op hun hele 
grondgebied. Opname van deze maatregel 
in plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht.

Or. en

Amendement 1463
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verbintenissen worden aangegaan 
voor een verlengbare periode van één jaar.

De verbintenissen worden in beginsel 
aangegaan voor een periode van vijf tot 
zeven jaar. Indien dat noodzakelijk en 
gerechtvaardigd is, wordt een langere 
periode vastgesteld. 

Or. en

Amendement 1464
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op oppervlakte of op kosten per eenheid 
gebaseerde betalingen worden jaarlijks 
toegekend om de landbouwers geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de dierenwelzijnsverbintenissen wordt 
betaald.

De op oppervlakte of op kosten per eenheid 
gebaseerde betalingen worden jaarlijks 
toegekend om de landbouwers geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
zouden de betalingen ook kunnen worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de 
dierenwelzijnsverbintenissen wordt 
betaald. Er worden resultaatgerichte 
dierenwelzijnsindicatoren gebruikt om 
vast te stellen of de plannen verder gaan 
dan wat wettelijk voorgeschreven is en om 
het niveau van de steun voor landbouwers 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 1465
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op oppervlakte of op kosten per eenheid 
gebaseerde betalingen worden jaarlijks 
toegekend om de landbouwers geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de dierenwelzijnsverbintenissen wordt 
betaald.

De op oppervlakte of op kosten per eenheid 
gebaseerde betalingen worden jaarlijks 
toegekend om de landbouwers geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden voor de extra 
kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. In voorkomend geval 
kunnen de betalingen ook worden gebruikt 
ter dekking van transactiekosten ter waarde 
van maximaal 20 % van de premie die voor 
de dierenwelzijnsverbintenissen wordt 
betaald, waarbij voorrang wordt gegeven 
aan veeteeltsectoren die zich met spoed 
moeten aanpassen aan specifieke 
voorschriften; in elk geval komen alle 
investeringen die tot doel hebben het 
dierenwelzijn te verbeteren voor steun in 
aanmerking.

Or. es

Amendement 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van gebieden waar in 
het kader van de 
dierenwelzijnsverbintenissen strengere 
normen moeten worden vastgesteld.

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van gebieden waar in 
het kader van de 
dierenwelzijnsverbintenissen strengere 
normen moeten worden vastgesteld, 
rekening houdend met de kennis die is 
opgedaan door een gecoördineerd 
Europees dierenwelzijnsnetwerk en met 
praktijken die gebaseerd zijn op het meest 
recente onderzoek.
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Or. en

Amendement 1467
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Naast 
areaalbetalingen kunnen ook boom- of 
projectgerelateerde betalingen worden 
toegekend.

Or. de

Motivering

In sommige gevallen kan het vanuit een oogpunt van natuurbescherming of bosbouw beter 
zijn om boomgerelateerde betalingen toe te kennen dan areaalgerelateerde. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor dood hout: dood-hout- en boombiotopen zijn belangrijke structurele 
elementen in natuurlijke bossen. Talrijke diersoorten hebben zich aangepast aan het leven in 
en op dood hout.

Amendement 1468
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan particuliere 
en openbare bosbezitters die zich er op 
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bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen.

Or. en

Amendement 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan bosbezitters 
en overheidsinstanties die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen.

Or. es

Motivering

De voorgestelde amendementen op de diverse bosbouwmaatregelen houden rekening met de 
realiteit van het bosbezit door te erkennen dat overheidsinstanties, en niet alleen gemeenten, 
voor deze steun in aanmerking kunnen komen.
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Amendement 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan bosbezitters 
en overheidsinstanties die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen.

Or. es

Motivering

Het concept moet worden uitgebreid tot overheidsinstanties, zodat ook andere instanties dan 
gemeenten voor deze steun in aanmerking kunnen komen.

Amendement 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten en andere 
bosbeheerders die zich er op vrijwillige 
basis toe verbinden concrete acties uit te 
voeren die bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
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overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

bossen die in overheidsbezit zijn, beheren, 
op voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

Or. en

Amendement 1472
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten en andere 
grondbeheerders die zich er op vrijwillige 
basis toe verbinden concrete acties uit te 
voeren die bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
bossen die in overheidsbezit zijn, beheren, 
op voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

Or. en

Amendement 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
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tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de 
overheidsbegroting.

tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren.

Or. en

Amendement 1474
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten en openbare 
bosbezitters die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
bossen die in overheidsbezit zijn, beheren, 
op voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

Or. bg

Amendement 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos uitsluitend steun verleend aan 
individuele of in een vereniging 
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bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

georganiseerde bosbezitters en gemeenten 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
bossen die in overheidsbezit zijn, beheren, 
op voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

Or. de

Amendement 1476
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en gemeenten die zich er op 
vrijwillige basis toe verbinden concrete 
acties uit te voeren die bestaan uit een of 
meer bosmilieuverbintenissen. Er kan 
tevens steun worden verleend aan 
organisaties die bossen die in 
overheidsbezit zijn, beheren, op 
voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

In het kader van deze maatregel wordt per 
hectare bos steun verleend aan individuele 
of in een vereniging georganiseerde 
bosbezitters en - exploitanten en 
gemeenten die zich er op vrijwillige basis 
toe verbinden concrete acties uit te voeren 
die bestaan uit een of meer 
bosmilieuverbintenissen. Er kan tevens 
steun worden verleend aan organisaties die 
bossen die in overheidsbezit zijn, beheren, 
op voorwaarde dat deze organisaties niet 
afhankelijk zijn van de overheidsbegroting.

Or. fr

Amendement 1477
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bosbedrijven boven een bepaalde, door de Schrappen
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lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
vast te stellen drempel, krijgen de in lid 1 
bedoelde steun slechts indien zij een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument dat in overeenstemming is met 
duurzaam bosbeheer, indienen.

Or. de

Motivering

Voor het toekomstgericht beheer van bossen en wouden, ongeacht de grootte van de 
bosbedrijven, bestaan al voldoende voorschriften op nationaal niveau. Als bosbedrijven ook 
nog eens gedwongen zouden worden om beheersplannen in te dienen, zou dat nog meer 
administratieve rompslomp betekenen.

Amendement 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bosbedrijven boven een bepaalde, door de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
vast te stellen drempel, krijgen de in lid 1 
bedoelde steun slechts indien zij een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument dat in overeenstemming is met 
duurzaam bosbeheer, indienen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit voorstel druist in tegen het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 1479
Mariya Gabriel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bosbedrijven boven een bepaalde, door de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's vast 
te stellen drempel, krijgen de in lid 1 
bedoelde steun slechts indien zij een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument dat in overeenstemming is met
duurzaam bosbeheer, indienen.

Bosbedrijven boven een bepaalde, door de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's vast 
te stellen drempel, krijgen de in lid 1 
bedoelde steun slechts indien zij de bossen
duurzaam beheren.

Or. en

Amendement 1480
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bosbedrijven boven een bepaalde, door de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's vast 
te stellen drempel, krijgen de in lid 1 
bedoelde steun slechts indien zij een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument dat in overeenstemming is met 
duurzaam bosbeheer, indienen.

Bosbedrijven boven een bepaalde, door de 
lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's vast 
te stellen drempel, krijgen de in lid 1 
bedoelde steun slechts indien zij een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument dat in overeenstemming is met 
duurzaam bosbeheer en ook 
biodiversiteitsmaatregelen omvat, 
indienen. Steun voor bosbouwmaatregelen 
moet gebaseerd zijn op een door elke 
lidstaat op te stellen norm voor goede 
bosbouwpraktijken. 

Or. en

Amendement 1481
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betalingen worden slechts toegekend 
voor verbintenissen die verder gaan dan de 
ter zake relevante dwingende voorschriften 
die zijn vastgesteld in de nationale 
bosbouwwetgeving of in andere ter zake 
relevante nationale wetgeving. Al deze 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.

De betalingen worden slechts toegekend 
voor verbintenissen die aanzienlijk verder 
gaan dan de ter zake relevante dwingende 
voorschriften die zijn vastgesteld in de 
nationale bosbouwwetgeving of in andere 
ter zake relevante nationale wetgeving. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.

Or. en

Amendement 1482
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verbintenissen worden aangegaan voor 
een periode van vijf tot zeven jaar. Indien 
dat nodig is en naar behoren wordt 
gemotiveerd, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
langere periode vaststellen voor specifieke 
soorten verbintenissen.

De verbintenissen worden aangegaan voor 
een periode van vijf tot zeven jaar. Indien 
dat nodig is en naar behoren wordt 
gemotiveerd, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's een 
langere periode vaststellen voor specifieke 
soorten verbintenissen. Bij boom- of 
projectgerelateerde betalingen zijn 
eenmalige betalingen mogelijk, op 
voorwaarde dat zij voor een periode van 
15 jaar geoormerkt zijn.

Or. de

Motivering

Gezien de milieuprocessen die zich in bossen en wouden voltrekken, is het zinvol 
boomgerelateerde en projectgerelateerde betalingen te verbinden aan een verplichte 
tijdsspanne, zodat zij kunnen bijdragen aan de handhaving en verbetering van de 
milieukwaliteit van onze bossen.
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Amendement 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betalingen vergoeden de 
begunstigden geheel of gedeeltelijk voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. Indien nodig kunnen zij 
ook transactiekosten tot een waarde van 
20 % van de voor de 
bosmilieuverbintenissen betaalde premie 
dekken. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximumbedrag niet 
overschrijden.

3. De betalingen vergoeden de 
begunstigden geheel of gedeeltelijk voor de 
extra kosten en de gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit de aangegane 
verbintenissen. Indien nodig kunnen zij 
ook transactiekosten tot een waarde van 
20 % van de voor de 
bosmilieuverbintenissen betaalde premie 
dekken. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximumbedrag niet 
overschrijden. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan steun voor 
verbintenissen tot het niet gebruiken van 
bomen of bestanden ook worden 
toegekend in de vorm van eenmalige of 
forfaitaire betalingen per project, 
berekend op basis van de desbetreffende 
extra kosten en inkomstenderving.

Or. de

Motivering

In bosecosystemen is het vaak doeltreffender om via diverse projecten te financieren dan via 
op omvang gebaseerde financiering. Een eenvormig forfaitair tarief van 200 euro per hectare 
lijkt niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken, aangezien bossen een lange 
vegetatietijd hebben.

Amendement 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun kan aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 

4. De steun kan aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde openbare en 
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organisaties en gemeenten worden 
toegekend voor de instandhouding en de 
bevordering van genetische hulpbronnen 
op het gebied van bosbouw in het kader 
van niet onder de leden 1, 2 en 3 vallende 
concrete acties.

particuliere organisaties en gemeenten 
worden toegekend voor de instandhouding 
en de bevordering van genetische 
hulpbronnen op het gebied van bosbouw in 
het kader van niet onder de leden 1, 2 en 3 
vallende concrete acties.

Or. en

Amendement 1485
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van vormen 
van samenwerking waarbij ten minste twee 
organisaties betrokken zijn, met name:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor de bevordering van 
vormen van samenwerking waarbij ten 
minste twee organisaties betrokken zijn, 
met name:

Or. bg

Amendement 1486
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van vormen 
van samenwerking waarbij ten minste twee 
organisaties betrokken zijn, met name:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van vormen 
van samenwerking waarbij ten minste twee 
organisaties betrokken zijn, met inbegrip 
van primaire producenten, met name:

Or. en
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Amendement 1487
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen
landbouwers, plattelandsbedrijven en 
verenigingen of netwerken voor 
plattelandsontwikkeling, met speciale 
aandacht voor kleine landbouwers en 
micro-/kleine ondernemingen, alsook
verschillende actoren in plaatselijke en
regionale voedselketens en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties

Or. en

Amendement 1488
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
producentengroeperingen, 
producentenorganisaties, verenigingen 
van producentenorganisaties en 
brancheorganisaties, die in aanmerking 
moeten komen voor steun en hogere 
prioriteit moeten genieten bij de 
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financiering;

Or. en

Amendement 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties, alsook actoren en 
entiteiten die betrokken zijn bij de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
plattelandsgebieden. Dit geldt ook onder 
meer voor producentengroeperingen die 
verantwoordelijk zijn voor 
kwaliteitsbenamingen, verenigingen en 
actoren die betrokken zijn bij de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
plattelandsgebieden in de zin van de zesde 
prioriteit van artikel 5. In het geval van 
brancheorganisaties is één entiteit 
voldoende, want dergelijke organisaties 
zijn al samenwerkingsstructuren.

Or. es

Motivering

Gezien het feit dat in het artikel specifiek wordt verwezen naar "actoren die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen en prioriteiten van het plattelandsontwikkelingsbeleid", 
moet de bijdrage van andere actoren dan die welke specifiek met de landbouw- en 
bosbouwsector verbonden zijn, duidelijk worden vermeld.



AM\909514NL.doc 53/182 PE494.480v01-00

NL

Amendement 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, met name 
het scheppen van arbeidsplaatsen in de 
landbouw en de handel, waaronder 
brancheorganisaties;

Or. de

Amendement 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties, 
producentengroeperingen en coöperaties;

Or. de

Amendement 1492
Giovanni La Via
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de landbouw- en 
agrolevensmiddelensector en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

Or. it

Amendement 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen en de
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

a) wijzen van samenwerking tussen 
verschillende actoren in de 
landbouwsector, de voedselketen, de 
bosbouwsector en de biogebaseerde 
economie, en tussen andere actoren die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

Or. en

Amendement 1494
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de oprichting van clusters en netwerken; b) de oprichting van clusters, netwerken en 
coördinatiepunten;

Or. de

Amendement 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde samenwerking heeft 
met name betrekking op:

2. De in lid 1 bedoelde samenwerking heeft 
met name betrekking op de volgende 
gebieden waaraan wordt deelgenomen 
door landbouwers, bosbouwers, 
agrolevensmiddelen- en 
bosbouwbedrijven of hun organisaties:

Or. pt

Amendement 1496
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) proefprojecten; a) proefprojecten, demonstratieprojecten 
en vlaggenschipprojecten;

Or. en

Motivering

De kloof tussen onderzoek en markt moet worden gedicht. Betere samenwerking kan nieuwe 
zakelijke mogelijkheden en banenkansen voor landbouwers en actoren in de 
plattelandsontwikkeling helpen stimuleren.
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Amendement 1497
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) proefprojecten; a) proefprojecten, demonstratieprojecten 
en vlaggenschipprojecten;

Or. en

Motivering

Goedgefinancierde ambitieuze demonstratieprogramma's in andere delen van de wereld, 
zoals de Verenigde Staten, hebben al veel Europese bedrijven aangetrokken. In het kader van 
het landbouwbeleid moeten demonstratie- en vlaggenschipinitiatieven en de ontwikkeling van 
biogebaseerde producten dus op omvangrijke steun kunnen rekenen, want de kloof tussen 
onderzoek en markt moet dringend worden gedicht.

Amendement 1498
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) proefprojecten; a) proefprojecten, demonstratieprojecten 
en vlaggenschipprojecten;

Or. en

Amendement 1499
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van nieuwe producten, (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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praktijken, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector;

versie.)

Or. it

Amendement 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van nieuwe producten, 
praktijken, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector;

b) de ontwikkeling en/of implementatie
van nieuwe producten, praktijken, 
processen en technologieën in de 
landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector en van biogebaseerde 
producten;

Or. en

Amendement 1501
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van nieuwe producten, 
praktijken, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector;

b) de ontwikkeling en introductie van 
nieuwe producten, praktijken, processen en 
technologieën in de landbouw-, de 
voedingsmiddelen- en de bosbouwsector 
en van beroepsonderwijs op de betrokken 
gebieden;

Or. en

Amendement 1502
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van nieuwe producten, 
praktijken, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector;

b) de implementatie van nieuwe producten, 
praktijken, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector en van biogebaseerde 
producten;

Or. en

Motivering

Goedgefinancierde ambitieuze demonstratieprogramma's in andere delen van de wereld, 
zoals de Verenigde Staten, hebben al veel Europese bedrijven aangetrokken. In het kader van 
het landbouwbeleid moeten demonstratie- en vlaggenschipinitiatieven en de ontwikkeling van 
biogebaseerde producten dus op omvangrijke steun kunnen rekenen, want de kloof tussen 
onderzoek en markt moet dringend worden gedicht.

Amendement 1503
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van nieuwe producten,
praktijken, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector;

b) horizontale en verticale samenwerking 
binnen de agrovoedingssector (zaden, 
meststoffen, plantbeschermingsmiddelen, 
materieel, kleinhandel, enz.) met het oog 
op de ontwikkeling van efficiëntere en 
milieuvriendelijkere praktijken,
producten, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector en de vermindering van 
afvalproducten;

Or. en

Motivering

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
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sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers, equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Amendement 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) samenwerking binnen de 
agrovoedingssector met het oog op de 
ontwikkeling van efficiëntere en 
milieuvriendelijkere praktijken, 
producten, processen en technologieën in 
de landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector en de vermindering van 
afvalproducten;

Or. en

Amendement 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) samenwerking tussen kleinschalige
marktdeelnemers met als doel 
gemeenschappelijke werkprocedés te 
organiseren en voorzieningen en 
hulpbronnen te delen;

c) samenwerking tussen verschillende
marktdeelnemers met als doel 
gemeenschappelijke werkprocedés te 
organiseren en voorzieningen en 
hulpbronnen te delen;

Or. es
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Amendement 1506
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens en
plaatselijke markten te stimuleren;

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens,
plaatselijke markten en een grotere 
toegevoegde waarde voor de producten in 
de voorzieningsketen te stimuleren;

Or. en

Amendement 1507
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens en 
plaatselijke markten te stimuleren;

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om plaatselijke handels- en 
waardeketens, en daarmee korte 
voorzieningsketens en plaatselijke en 
regionale markten, op te bouwen en verder 
te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



AM\909514NL.doc 61/182 PE494.480v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens en
plaatselijke markten te stimuleren;

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens,
plaatselijke markten en andere soorten 
distributiekanalen dan de gebruikelijke te 
stimuleren;

Or. es

Amendement 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens en 
plaatselijke markten te stimuleren;

d) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen met 
het oog op de oprichting van logistieke 
platforms om korte voorzieningsketens,
plaatselijke markten te stimuleren, met 
name voor kwaliteitsproducten als 
bedoeld in artikel 17, lid 1, onder a) en b);

Or. en

Amendement 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) diversificatieactiviteiten die 
voedingsgerelateerde of andere diensten 
op het gebied van het agritoerisme, de 
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cultuur of de amateursport op het 
platteland opleveren. 

Or. fr

Amendement 1511
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke markten;

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke en regionale markten en tot 
het terugdringen van 
levensmiddelenverspilling;

Or. de

Amendement 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke markten;

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke markten, met name voor 
kwaliteitsproducten als bedoeld in artikel 
17, lid 1, onder a) en b);

Or. en

Amendement 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke markten;

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte 
voorzieningsketens, plaatselijke markten 
en producten die onder een 
kwaliteitsregeling vallen;

Or. fr

Amendement 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke markten;

e) afzetbevorderingsactiviteiten in een 
plaatselijke context met betrekking tot de 
ontwikkeling van korte voorzieningsketens 
en plaatselijke markten en andere soorten 
distributiekanalen dan de gebruikelijke;

Or. es

Amendement 1515
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties in verband met de 
ontwikkeling van producten die onder een 
kwaliteitsregeling vallen door middel van 
landbouwsystemen zoals biologische 
landbouw en landbouw met een hoge 
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natuurwaarde;

Or. en

Amendement 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties voor producten 
die onder een kwaliteitsregeling vallen 
door middel van landbouwsystemen zoals 
biologische landbouw en landbouw met 
een hoge natuurwaarde;

Or. en

Amendement 1517
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) projecten op het gebied van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 1518
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter e ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) steun aan de hele biologische 
voedingsketen;

Or. en

Amendement 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering;

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering, 
zoals maatregelen met het oog op het 
beheer en de opslag van water voor de 
instandhouding van de activiteiten van 
landbouwbedrijven en met name van 
teeltsystemen;

Or. it

Amendement 1520
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering;

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering, 
zoals maatregelen met het oog op het 
beheer en de opslag van water voor de 
instandhouding van de activiteiten van 
landbouwbedrijven en met name van 
teeltsystemen;
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Or. it

Amendement 1521
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering;

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering 
en ten behoeve van een efficiënter 
waterbeheer;

Or. en

Amendement 1522
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering;

f) gezamenlijke actie ter matiging van of 
ter aanpassing aan de klimaatverandering, 
met inbegrip van bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 1523
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) collectieve benaderingen van g) gecoördineerde benaderingen van 
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milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

milieuprojecten, met name voor het 
behoud van het landbouwlandschap, en 
geldende milieupraktijken;

Or. de

Amendement 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken, alsook van 
landbouwpraktijken die goed zijn voor het 
klimaat en het milieu, als vastgesteld in 
titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) nr. RB/2012;

Or. en

Amendement 1525
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken, alsook van 
landbouwpraktijken die goed zijn voor het 
klimaat en het milieu, als vastgesteld in 
titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) nr. RB/2012;

Or. fr
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Amendement 1526
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

g) collectieve benaderingen van agro-
ecologische systemen, milieuprojecten en 
geldende milieupraktijken;

Or. en

Amendement 1527
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) samenwerking tussen verenigingen 
of organisaties, onderling of met 
individuele belanghebbenden, die 
bijdragen tot de instandhouding van het 
landbouwlandschap en het cultureel 
erfgoed;

Or. de

Amendement 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) collectieve aanpak van het scheppen 
van arbeidsplaatsen op het platteland, 
vooral ook voor vrouwen en jongeren;
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Or. de

Amendement 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) collectieve aanpak van de 
verbetering van de levenskwaliteit en de 
plattelandsinfrastructuur;

Or. de

Amendement 1530
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen in 
de duurzame productie van biomassa voor 
gebruik in voeding, energieproductie en 
industriële processen;

h) horizontale en verticale samenwerking 
tussen actoren in de voorzieningsketen in 
de duurzame productie van biomassa voor 
gebruik in voeding, energieproductie en 
industriële processen en bij het beheer en 
de opslag van water voor de 
instandhouding van de activiteiten van 
landbouwbedrijven en met name van 
teeltsystemen;

Or. it

Amendement 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) bevordering van de koppeling 
tussen plattelandsgebieden en stedelijke 
gebieden met het oog op betere 
nutriëntencircuits;

Or. en

Motivering

Dit moet onder meer bestaan in de totstandbrenging van een systeem voor de inzameling van 
organisch afval, de extractie van biogas en investeringen in het gebruik van restproducten als 
meststof, indien de kwaliteit van de restproducten daar goed genoeg voor is.

Amendement 1532
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de uitvoering, met name door andere dan 
de in artikel 28, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
omschreven publiekprivate
partnerschappen, van plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën waarin één of 
meer EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling aan bod komen;

i) de uitvoering, met name door andere dan 
de in artikel 28, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
omschreven publieke en private
partnerschappen, van plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën waarin één of 
meer EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling aan bod komen;

Or. bg

Amendement 1533
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) het opstellen van bosbeheersplannen of j) het opstellen van bosbeheersplannen 
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gelijkwaardige instrumenten. overeenkomstig de beginselen van 
duurzaam bosbeheer en met inbegrip van 
biodiversiteitsmaatregelen, zodat er een 
meetbare verbetering plaatsvindt van de 
instandhoudingsstatus van soorten en 
habitats die afhankelijk zijn van of 
beïnvloed worden door bosbouw, 
overeenkomstig de EU-
biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 1534
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) het faciliteren van 
intergenerationele kennisoverdracht en 
samenwerking om de overdracht van 
landbouwactiviteiten en landbouwgrond 
van de ene generatie op de andere te 
stimuleren;

Or. ro

Amendement 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) samenwerking bij het bevorderen 
van sociale inclusie, armoedebestrijding 
en economische ontwikkeling in 
plattelandsgebieden.

Or. es
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Amendement 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) het bevorderen van 
agrolevensmiddelencontracten tussen 
producenten en de verwerkingsindustrie 
waarin bij de prijsafspraken rekening 
wordt gehouden met de productiekosten;

Or. es

Motivering

Onevenwichtigheden in de voedselketen moeten worden bijgestuurd. Daarvoor zijn 
collectieve onderhandelingen met brancheorganisaties nodig en moeten de prijzen worden 
bepaald overeenkomstig specifieke parameters, zoals de productiekosten, zodat 
landbouwbedrijven kunnen overleven.

Amendement 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de ontwikkeling en/of marketing van 
toeristische diensten in verband met het 
plattelandstoerisme;

Or. de

Motivering

De ontwikkeling en marketing van landbouwgerelateerd toerisme zijn van buitengewoon 
belang voor de landbouw. In veel regio's bestaat er een zeer sterke band tussen landbouw en 
toerisme.
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Amendement 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) de ontwikkeling van projecten 
inzake "sociale landbouw" (naar het 
voorbeeld van Green Care);

Or. de

Motivering

De ontwikkeling van nieuwe landbouwbedrijvigheden zoals "sociale landbouw", naar het 
voorbeeld van het EU-project "Green Care", is belangrijk voor de regionale economie, 
evenals voor de landbouwbedrijven, die daarmee een mogelijke nieuwe bron van inkomsten 
krijgen.

Amendement 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) bevordering van diervriendelijke 
productie via samenwerking tussen de 
actoren in de toeleveringsketen;

Or. en

Amendement 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun in het kader van lid 1, onder b), 
mag slechts worden verleend voor pas 
opgerichte clusters en netwerken en voor 
netwerken en clusters die een activiteit 
beginnen die nieuw is voor hen.

Schrappen

Steun voor concrete acties in het kader 
van lid 2, onder b), mag tevens aan 
individuele actoren worden verleend 
indien het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet.

Or. fr

Amendement 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor concrete acties in het kader van 
lid 2, onder b), mag tevens aan individuele 
actoren worden verleend indien het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet.

Steun voor concrete acties in het kader van 
lid 2, onder b), mag tevens aan individuele 
actoren worden verleend indien het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet.

Steun voor concrete acties in het kader 
van lid 2 mag ook worden verleend aan 
uitvoerders van één project, indien deze 
op basis van partnerschap handelen en 
indien het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet.

Or. fr

Amendement 1542
Bas Eickhout
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een bedrijfsplan, een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument, of een ontwikkelingsstrategie 
wordt uitgevoerd, kunnen de lidstaten de 
steun verlenen in de vorm van een 
forfaitair bedrag dat de kosten van de 
samenwerking en de kosten van de 
uitvoering van de projecten dekt, of kunnen 
zij steun verlenen die slechts de kosten van 
de samenwerking dekt en dan voor de 
uitvoering van de projecten gebruik maken 
van financiële middelen die beschikbaar 
zijn in het kader van andere maatregelen of 
andere fondsen.

6. In geval van samenwerking in de 
bosbouwsector, behalve de maatregel 
bedoeld in lid 2, onder j), kan steun alleen 
worden verleend indien er een 
bosbeheerplan of een gelijkwaardig 
instrument wordt ingediend dat 
biodiversiteitsmaatregelen omvat, 
waarmee er een meetbare verbetering 
plaatsvindt van de instandhoudingsstatus 
van soorten en habitats die afhankelijk 
zijn van of beïnvloed worden door 
bosbouw, overeenkomstig de EU-
biodiversiteitsstrategie. Steun voor 
maatregelen in de bosbouw moet 
bovendien gebaseerd zijn op een norm 
voor goede bosbouwpraktijken. Wanneer 
een bedrijfsplan, een bosbeheersplan of een 
gelijkwaardig instrument, of een 
ontwikkelingsstrategie wordt uitgevoerd, 
kunnen de lidstaten de steun verlenen in de 
vorm van een forfaitair bedrag dat de 
kosten van de samenwerking en de kosten 
van de uitvoering van de projecten dekt, of 
kunnen zij steun verlenen die slechts de 
kosten van de samenwerking dekt en dan 
voor de uitvoering van de projecten 
gebruik maken van financiële middelen die 
beschikbaar zijn in het kader van andere 
maatregelen of andere fondsen. Steun voor 
het gebruik en de productie van bio-
energie moet in alle gevallen gebaseerd 
zijn op duurzaamheidscriteria.

Or. en

Amendement 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De samenwerking in het kader van deze 
maatregel kan worden gecombineerd met 
projecten in hetzelfde gebied die worden 
gesteund uit andere EU-fondsen dan het 
ELFPO. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere nationale 
of uniale steuninstrumenten ontvangen.

9. De samenwerking in het kader van deze 
maatregel kan worden gecombineerd met 
projecten in hetzelfde gebied die worden 
gesteund uit andere EU-fondsen dan het 
ELFPO. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere nationale 
of uniale steuninstrumenten ontvangen. De 
nadere specificatie van de kenmerken van 
proefprojecten, clusters, netwerken, korte 
voorzieningsketens en plaatselijke 
markten die in aanmerking komen voor 
steun, wordt opgenomen in door de 
lidstaten ingediende programma's.

Or. en

Amendement 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de verdere specificatie van de 
kenmerken van proefprojecten, clusters, 
netwerken, korte voorzieningsketens en 
plaatselijke markten die in aanmerking 
komen voor steun, alsook met betrekking 
tot de voorwaarden voor de verlening van 
steun voor de in lid 2 genoemde soorten 
concrete acties.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1545
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de verdere specificatie van de 
kenmerken van proefprojecten, clusters, 
netwerken, korte voorzieningsketens en 
plaatselijke markten die in aanmerking 
komen voor steun, alsook met betrekking 
tot de voorwaarden voor de verlening van 
steun voor de in lid 2 genoemde soorten 
concrete acties.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de verdere specificatie van de 
kenmerken van proefprojecten, clusters, 
netwerken, korte voorzieningsketens en 
plaatselijke markten die in aanmerking 
komen voor steun, alsook met betrekking 
tot de voorwaarden voor de verlening van 
steun voor de in lid 2 genoemde soorten 
concrete acties. In elk nationaal of 
regionaal programma wordt een 
minimumbedrag vastgesteld voor 
ondersteuning van de samenwerking die 
elke plaatselijke groep aangaat.

Or. fr

Amendement 1546
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1549
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Motivering

Voorgesteld wordt de inkomensstabiliseringsinstrumenten over te hevelen van de tweede naar 
de eerste pijler, zodat ze eenvoudig, soepel en tijdig ten uitvoer kunnen worden gelegd en 
gezorgd kan worden voor consistentie met de inkomensgarantie die de eerste pijler nastreeft. 
Het gebruik van deze instrumenten in het kader van de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) 
zou kunnen leiden tot concurrentievervalsing of tot een niet-uniforme toepassing binnen de 
Unie, aangezien de programmering van plattelandsontwikkeling regionaal of plaatselijk 
beleid is dat uiteindelijk samenhangt met de cofinancieringscapaciteit.
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Amendement 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

a) bijdragen in premies om de oogst, de 
dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

Or. fr

Amendement 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

a) rechtstreeks aan de landbouwers of 
landbouwersgroeperingen, of via 
financiële deelname van de overheid aan 
verzekeringsstelsels betaalde bijdragen in 
premies om de oogst, de dieren en de 
planten te verzekeren tegen economische 
verliezen als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden en van dier- of 
plantenziekten of plagen;

Or. en

Amendement 1552
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

a) rechtstreeks aan de landbouwers of aan 
landbouwersverenigingen of -organisaties 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

Or. it

Amendement 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

a) rechtstreeks aan de landbouwers, 
landbouwcoöperaties of krachtens artikel 
106 van Verordening (EU) nr. 
(GMO/2012) erkende
producentenorganisaties betaalde 
bijdragen in premies om de oogst, de 
dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

Or. pt

Amendement 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks aan de landbouwers a) rechtstreeks aan de landbouw- en 
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betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

bosbouwproducenten betaalde bijdragen in 
premies om de oogst, de dieren, de planten
en de bospopulatie te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden, branden
van dier- of plantenziekten of plagen of om 
de kosten van herbebossing te dekken;

Or. fr

Amendement 1555
Alfreds Rubiks

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden en van 
dier- of plantenziekten of plagen;

a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de oogst, 
de dieren en de planten te verzekeren tegen 
economische verliezen als gevolg van 
ongunstige weersomstandigheden, door 
wild, met inbegrip van vogels, aangerichte 
schade, en van dier- of plantenziekten of 
plagen;

Or. lv

Amendement 1556
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37– lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Steun krachtens lid 1, onder a), 
wordt rechtstreeks uitbetaald aan 
landbouwers of aan hun door de lidstaat 
erkende verenigingen wanneer deze 
namens hun leden collectieve 
verzekeringen afsluiten.
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Or. it

Amendement 1557
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen of rechtstreeks aan landbouwers
uitgekeerde bijdragen ter vergoeding van
economische verliezen als gevolg van 
uitbraken van dier- of plantenziekten, 
invasies van schadelijke organismen, 
milieuongevallen of klimaatrampen;

Or. fr

Amendement 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen of verzekeringen waaruit 
landbouwers financieel worden vergoed 
voor economische verliezen als gevolg van 
uitbraken van dier- of plantenziekten, 
milieuongevallen of ongunstige 
weersomstandigheden, zoals droogte;

Or. es

Motivering

De meeste lidstaten hebben een landbouwverzekeringsstelsel dat duidelijk bedoeld is om de 
risico's van landbouwers te dekken. Verzekeringsstelsels zijn soepeler toepasbaar en 
frequenter dan onderlinge fondsen, die niet in veel landen bestaan. De lidstaten moeten op 
grond van hun eigen risicobeheerssysteem kunnen kiezen in welke vorm zij dit instrument 
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willen ontwikkelen.

Amendement 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers, coöperaties
of krachtens artikel 106 van Verordening 
(EU) nr. (GMO/2012) erkende
producentenorganisaties financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

Or. pt

Amendement 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden, plagen, uitbraken 
van dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

Or. en
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Amendement 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten, de verspreiding 
van organismen die schadelijk zijn voor 
dieren of planten, of milieuongevallen;

Or. fr

Amendement 1562
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden, uitbraken van dier-
of plantenziekten of milieuongevallen;

Or. it

Amendement 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge b) financiële bijdragen in onderlinge 
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fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of
milieuongevallen;

fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten, milieuongevallen
of ongunstige weersomstandigheden, 
zoals droogte of overstromingen;

Or. en

Amendement 1564
Petri Sarvamaa

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten, milieuongevallen 
of ongunstige weersomstandigheden;

Or. en

Amendement 1565
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;

b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden, uitbraken van dier-
of plantenziekten of milieuongevallen;

Or. en
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Amendement 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen 
ernstig is gedaald, worden vergoed.

Schrappen

Or. de

Motivering

Inkomensstabiliseringsinstrumenten van dit soort zijn veel minder doeltreffend dan 
vergelijkbare bestaande afdekkingsmogelijkheden, zoals ordercontracten en futuresmarkten.

Amendement 1567
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen 
ernstig is gedaald, worden vergoed.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het inkomensstabiliseringsinstrument is geen goede manier om het Fonds voor 
plattelandsontwikkeling te gebruiken, want het zou wel eens erg duur kunnen worden en in 
extreme omstandigheden zou het, zoals uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt, zelfs 
hoger kunnen uitvallen dan sommige toewijzingen aan de lidstaten in het kader van de tweede 
pijler.
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Amendement 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen 
ernstig is gedaald, worden vergoed.

Schrappen

Or. en

Amendement 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen 
ernstig is gedaald, worden vergoed.

Schrappen

Or. es

Amendement 1570
Giancarlo Scottà, 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
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge c) een inkomensstabiliseringsinstrument 
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fondsen die fungeren als
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

Or. it

Amendement 1571
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) een inkomensstabiliseringsinstrument in 
de vorm van onderlinge fondsen waaruit 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald, worden vergoed.

Or. it

Amendement 1572
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) een inkomensstabiliseringsinstrument 
voor de betaling van verzekeringspremies 
en/of financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen, waaruit landbouwers wier 
inkomen ernstig is gedaald, worden 
vergoed.

Or. it

Amendement 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) een inkomensstabiliseringsinstrument, 
in de vorm van bijdragen voor de betaling 
van verzekeringspremies en/of financiële 
bijdragen in onderlinge fondsen, waaruit 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald, worden vergoed, of in de vorm 
van financiële bijdragen die rechtstreeks 
aan de landbouwers worden uitgekeerd 
voor de betaling van premies van 
verzekeringen tegen het risico van 
plotselinge inkomensdaling.

Or. it

Amendement 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) een inkomensstabiliseringsinstrument 
in de vorm van 
inkomensdalingsverzekeringen en
financiële bijdragen in onderlinge fondsen,
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald en coöperaties of krachtens 
artikel 106 van Verordening (EU) nr. 
(GMO/2012) erkende 
producentenorganisaties die economische 
verliezen hebben geleden, worden 
vergoed.

Or. pt

Amendement 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen of verzekeringspremies die 
fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

Or. es

Motivering

Momenteel heeft geen enkel EU-land ervaring met inkomensstabiliseringsinstrumenten. 
Daarom moeten de lidstaten de kans krijgen dit instrument te ontwikkelen binnen het kader 
van hun eigen risicobeheermodel. De meeste lidstaten hebben overigens wel een 
landbouwverzekeringsstelsel dat bedoeld is om de risico's van landbouwers te dekken.

Amendement 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen of verzekeringspremies die 
fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

Or. es

Motivering

Om de flexibiliteit te stimuleren en de verzekeringsmechanismen op realistische en 
realiseerbare wijze op te nemen in de inkomensstabiliseringsinstrumenten. 
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Amendement 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen of verzekeringspremies die 
fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

Or. es

Amendement 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen of verzekeringspremies die 
fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

Or. en

Amendement 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
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inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed of rechtstreeks 
aan landbouwers uitgekeerde financiële 
bijdragen voor de betaling van premies 
van verzekeringen die hen indekken tegen 
ernstige inkomstendaling;

Or. it

Amendement 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

c) financiële bijdragen in 
inkomensverliesverzekeringen en 
onderlinge fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

Or. fr

Amendement 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 1582
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De steun die aan landbouwers wordt 
uitbetaald op grond van de in de artikelen 
38, 39 en 40 bedoelde instrumenten moet 
gebaseerd zijn op een beoordeling van de 
verliezen van elke landbouwer of op 
indexsystemen, op vrijwillige basis.

Or. en

Amendement 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich 
te verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval 
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.

Schrappen

Or. es

Amendement 1584
Petri Sarvamaa



PE494.480v01-00 94/182 AM\909514NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of ongunstige 
weersomstandigheden economische 
verliezen of hebben geleden of wier 
inkomen ernstig is gedaald.

Or. en

Amendement 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval 
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte, ongunstige 
weersomstandigheden, een plaag of een 
milieuongeval economische verliezen of 
hebben geleden of wier inkomen ernstig is 
gedaald.

Or. en
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Amendement 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval 
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" of 
"verzekeringsmaatschappij" verstaan een 
door de lidstaten overeenkomstig de 
nationale wetgeving geaccrediteerd 
systeem dat de aangesloten landbouwers in 
de gelegenheid stelt zich te verzekeren en 
compensatiebetalingen te doen aan 
aangesloten landbouwers die als gevolg 
van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte, een milieuongeval of 
ongunstige weersomstandigheden 
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.

Or. es

Amendement 1587
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval 
economische verliezen of hebben geleden 

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich te 
verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden, de uitbraak van een 
dier- of plantenziekte of een milieuongeval 
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of wier inkomen ernstig is gedaald. economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.

Or. it

Amendement 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere 
nationale of uniale steuninstrumenten of 
op grond van particuliere 
verzekeringsregelingen ontvangen. Bij de 
raming van het inkomensniveau van 
landbouwers wordt ook rekening 
gehouden met in het kader van het 
Europees Fonds voor de aanpassing aan 
de mondialisering (hierna "EFM") 
ontvangen rechtstreekse inkomenssteun.

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze voorwaarde is niet nodig, want bij de voorgeschreven limieten voor de beoordeling van 
verliezen worden al alle inkomsten meegeteld en bovendien wordt slechts een percentage dat 
nooit hoger is dan 70% van het verschil tussen inkomsten en uitgaven gecompenseerd. Dat 
betekent dat iedere landbouwer 30% van het risico zelf moet dragen.

Amendement 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere nationale 
of uniale steuninstrumenten of op grond 
van particuliere verzekeringsregelingen 
ontvangen. Bij de raming van het 
inkomensniveau van landbouwers wordt 
ook rekening gehouden met in het kader 
van het Europees Fonds voor 
mondialisering (hierna "EFM") 
ontvangen rechtstreekse inkomenssteun.

3. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere nationale 
of uniale steuninstrumenten of op grond 
van particuliere verzekeringsregelingen 
ontvangen.

Or. en

Amendement 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3 – voetnoot 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
tot oprichting van een Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(2014-2020), PB L [...] van [...], blz. [...].

Schrappen

Or. en

Amendement 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de minimale en de maximale looptijd 
van in artikel 39, lid 3, onder b), en in 
artikel 40, lid 4, bedoelde commerciële 
leningen aan onderlinge fondsen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Een stabilisatie-instrument onder de tweede pijler onderbrengen, wat inhoudt dat het door de 
lidstaten wordt meegefinancierd, is niet logisch, want sommige lidstaten zullen besluiten om 
het uit te voeren en andere niet. Dat betekent dat sommige producenten in een minder 
gunstige positie komen te verkeren dan andere die wel over instrumenten zullen beschikken 
waarmee zij de crisis kunnen bestrijden. Dat maakt de markteenheid kapot.

Amendement 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Oogst-, dier- en plantenverzekering
1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
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en de laagste productie niet meegerekend.
2. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat moet officieel erkennen 
dat ongunstige weersomstandigheden 
hebben geheerst of dat een dier- of 
plantenziekte of een plaag is uitgebroken.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.
3. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 37, 
lid 1, onder a), bedoelde verliezen en zijn 
niet gekoppeld aan eisen inzake wat of 
hoeveel in de toekomst moet worden 
geproduceerd.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor steun in aanmerking komende 
premie koppelen aan een adequaat 
maximum.
4. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

Or. en

Amendement 1593
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Oogst-, dier- en plantenverzekering
1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
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overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
2. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat moet officieel erkennen 
dat ongunstige weersomstandigheden 
hebben geheerst of dat een dier- of 
plantenziekte of een plaag is uitgebroken.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.
3. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 37, 
lid 1, onder a), bedoelde verliezen en zijn 
niet gekoppeld aan eisen inzake wat of 
hoeveel in de toekomst moet worden 
geproduceerd.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor steun in aanmerking komende 
premie koppelen aan een adequaat 
maximum.
4. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

Or. en

Amendement 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Oogst-, dier- en plantverzekering
1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
2. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat moet officieel erkennen 
dat ongunstige weersomstandigheden 
hebben geheerst of dat een dier- of 
plantenziekte of een plaag is uitgebroken.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.
3. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 37, 
lid 1, onder a), bedoelde verliezen en zijn 
niet gekoppeld aan eisen inzake wat of 
hoeveel in de toekomst moet worden 
geproduceerd.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor steun in aanmerking komende 
premie koppelen aan een adequaat 
maximum.
4. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

Or. fr
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Amendement 1595
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Oogst-, dier- en plantverzekering
1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
2. de bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat moet officieel erkennen dat 
ongunstige weersomstandigheden hebben 
geheerst of dat een dier- of plantenziekte 
of een plaag is uitgebroken.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.
3. De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 37, 
lid 1, onder a), bedoelde verliezen en zijn 
niet gekoppeld aan eisen inzake wat of 
hoeveel in de toekomst moet worden 
geproduceerd.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor steun in aanmerking komende 
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premie koppelen aan een adequaat 
maximum.
4. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

Or. it

Amendement 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die een 
aanzienlijke inkomensdaling hebben 
veroorzaakt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kenmerken van elk 
product of bedrijf. Het verlies wordt 
berekend op basis van de equivalente 
oogstdaling in een specifiek jaar.

Or. es

Motivering

De drempel van 30% is te hoog en weerhoudt landbouwers ervan om 
risicobeheersinstrumenten te gebruiken. De oogst van een bedrijf moet als uitgangspunt 
worden genomen, aangezien de volatiliteit van prijzen en kosten inhoudt dat zij elk jaar 
individueel moeten worden vastgesteld.

Amendement 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen. Die
verzekeringen moeten de verliezen dekken 
zoals die berekend worden op basis van de 
gemiddelde productie van een verzekerde 
sector.

Or. en

Amendement 1598
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die leiden 
tot een verlies met meer dan 15% van de
jaarproductie in vergelijking met de
gemiddelde jaarproductie van de betrokken 
landbouwer. De gemiddelde jaarproductie 
wordt berekend op grond van de cijfers 
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de laagste productie niet meegerekend. over de voorafgaande drie jaar of voor de 
voorafgaande vijf jaar, waarbij het 
hoogste en het laagste cijfer buiten 
beschouwing worden gelaten, of, in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, op grond
van de cijfers van één van de
voorafgaande vijf jaren.

De beoordeling van de omvang van de 
geleden schade kan worden toegesneden 
op de specifieke kenmerken van elk soort 
product, aan de hand van:
a) biologische indexen (hoeveelheid 
verloren gegane biomassa) of equivalente 
oogstdalingsindexen, vastgesteld op het 
niveau van het bedrijf of op plaatselijk, 
regionaal of nationaal niveau, of
b) weerindexen (regenval, temperatuur, 
enz.), vastgesteld op plaatselijk, regionaal 
of nationaal niveau.

Or. pt

Amendement 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 15 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
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de laagste productie niet meegerekend. de laagste productie niet meegerekend.

De verliezen kunnen voor elk soort 
product worden beoordeeld aan de hand 
van biologische indexen (bijv. de 
hoeveelheid verloren gegane biomassa) of 
equivalente oogstdalingsindexen, 
vastgesteld op het niveau van het bedrijf 
of op geaggregeerd niveau.

Or. pt

Amendement 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
de laagste productie niet meegerekend.

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
de laagste productie niet meegerekend.

De beoordeling van de omvang van de 
geleden schade kan ook worden berekend 
of aangepast op basis van de specifieke 
kenmerken van elk soort product, aan de 
hand van:
a) biologische indexen (hoeveelheid 
verloren gegane biomassa) of equivalente 
oogstdalingsindexen, vastgesteld op het 
niveau van het bedrijf of op plaatselijk, 
regionaal of nationaal niveau, of
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b) weerindexen (regenval, temperatuur, 
enz.), vastgesteld op plaatselijk, regionaal 
of nationaal niveau.

Or. fr

Amendement 1601
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
de laagste productie niet meegerekend.

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
de laagste productie niet meegerekend.
Voor de berekening van het individuele 
verlies dat de landbouwer als gevolg van 
de betrokken factor heeft geleden, kunnen 
gevalideerde indexsystemen worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Omwille van de administratieve eenvoud moet het gebruik van indexsystemen voor de 
berekening van de geleden verliezen worden toegestaan als de lidstaten zo'n systemen wensen 
te gebruiken.
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Amendement 1602
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
de laagste productie niet meegerekend.

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde oogst of veeteeltproductie
van de betrokken landbouwer in de laatste 
drie jaar of van de gemiddelde productie 
van drie van de laatste vijf jaren, de 
hoogste en de laagste productie niet 
meegerekend.

Or. en

Amendement 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de in lid 1 bedoelde garantie 
deel uitmaakt van een 
verzekeringsdekking die ook andere 
risico's beslaat, komt het deel van de 
premie dat overeenkomt met de in lid 1 
bedoelde garantie in aanmerking voor 
steun uit hoofde van artikel 37, lid 1, 
onder a).

Or. fr
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Amendement 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1606
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten en milieuongevallen

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten, organismen die schadelijk 
zijn voor dieren of planten of
milieuongevallen 

Or. fr

Amendement 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten en milieuongevallen

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten, milieuongevallen en 
ongunstige weersomstandigheden

Or. es

Amendement 1609
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor steun in aanmerking te komen, 
moet het onderlinge fonds:

1. Steun in het kader van deze maatregel 
dient ter dekking van de administratieve 
en technische bijstand aan onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen. Om voor steun in 
aanmerking te komen, moet het onderlinge 
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fonds:

Or. en

Amendement 1610
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

2. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften. In beginsel komen 
landbouwers echter alleen in aanmerking 
voor vergoeding indien zij alle 
voorzorgsmaatregelen hebben genomen 
om hun bedrijf te beschermen tegen 
verslechtering van het milieu, dier- en 
plantenziektes en aan de 
klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

Or. en

Amendement 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 

2. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
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compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

compensatiebetalingen aan landbouwers, 
hun coöperaties of krachtens artikel 106 
van Verordening (EU) nr. (GMO/2012) 
erkende producentenorganisaties in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften. De lidstaten 
kunnen verzekeringsstelsels en onderlinge 
fondsen combineren.

Or. pt

Amendement 1612
Mariya Gabriel

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

2. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften. De lidstaten 
kunnen besluiten de onderlinge fondsen 
aan te vullen met verzekeringen en 
verzekeringssamenwerking, onder meer 
via coöperatieve kredietinstellingen.

Or. bg

Amendement 1613
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder b), bedoelde
financiële bijdragen hebben slechts 
betrekking op:

De financiële bijdragen uit alle 
overheidsfondsen, zoals het ELFPO en 
nationale en regionale financiering, in de 
onderlinge fondsen hebben slechts 
betrekking op

Or. en

Amendement 1614
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder b), bedoelde 
financiële bijdragen hebben slechts 
betrekking op:

De in artikel 37, lid 1, onder b), bedoelde 
financiële bijdragen in onderlinge fondsen 
hebben slechts betrekking op:

Or. fr

Amendement 1615
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen.

b) de administratiekosten van het 
onderlinge fonds;
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Or. en

Amendement 1616
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen of op 
de verzekeringspremies voor polissen die 
het onderlinge fonds tegen marktprijzen 
heeft afgesloten. Als alternatief voor deze 
bedragen kunnen de financiële bijdragen 
worden bestemd voor het bedrijfskapitaal 
tot maximaal 65% van de door de 
landbouwers betaalde bijdragen. 

Or. it

Amendement 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers, hun coöperaties of 
krachtens artikel 106 van Verordening 
(EU) nr. (GMO/2012) erkende 
producentenorganisaties betalen. De 
financiële bijdragen mogen tevens 
betrekking hebben op rente voor 
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commerciële leningen die het onderlinge 
fonds heeft afgesloten om de vergoeding 
voor landbouwers, hun coöperaties of 
krachtens artikel 106 van Verordening 
(EU) nr. (GMO/2012) erkende 
producentenorganisaties die zich in een 
crisissituatie bevinden, te betalen.

Or. pt

Amendement 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op kapitaal of rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen.

Or. en

Amendement 1619
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Schrappen

Or. it
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Amendement 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Initieel kapitaal kan ten dele worden 
gefinancierd met openbare middelen.

Or. en

Amendement 1622
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen. Er worden geen 
openbare middelen gebruikt om bij te 
dragen in de vergoedingen die het 
onderlinge fonds aan landbouwers 
uitkeert. 

Or. en
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Amendement 1623
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat dierziekten betreft, wordt alleen 
financiële compensatie op grond van 
artikel 37, lid 1, onder b), toegekend voor 
de ziekten die zijn vermeld in de lijst van 
dierziekten die is opgesteld door de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) en/of in de lijst van dierziekten die 
is opgenomen in de bijlage bij 
Beschikking 90/424/EEG.

4. Wat dierziekten betreft, wordt alleen 
financiële compensatie toegekend voor de 
ziekten die niet het gevolg zijn van het 
gebruik van niet-duurzame systemen, 
zoals industriële landbouw en 
monoculturen.

Or. en

Amendement 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat dierziekten betreft, wordt alleen
financiële compensatie op grond van 
artikel 37, lid 1, onder b), toegekend voor 
de ziekten die zijn vermeld in de lijst van 
dierziekten die is opgesteld door de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) en/of in de lijst van dierziekten die is 
opgenomen in de bijlage bij Beschikking 
90/424/EEG.

4. Wat dierziekten betreft, wordt financiële 
compensatie op grond van artikel 37, lid 1, 
onder b), toegekend voor de ziekten die 
zijn vermeld in de lijst van dierziekten die 
is opgesteld door de Wereldorganisatie 
voor diergezondheid (OIE) en/of in de lijst 
van dierziekten die is opgenomen in de 
bijlage bij Beschikking 90/424/EEG, 
alsook voor elke andere nieuwe ziekte die 
niet op die lijsten voorkomt.

Or. es
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Motivering

Elke dag weer worden er gevallen gesignaleerd van ziekten die eerder niet voorkwamen in de 
Unie, zoals blauwtong, vogelgriep of het Schmallenbergvirus, die momenteel duidelijk een 
gevaar vormen.

Amendement 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1626
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1627
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

Het inkomensstabiliseringsinstrument is geen goede manier om het Fonds voor 
plattelandsontwikkeling te gebruiken, want het zou wel eens erg duur kunnen worden en in 
extreme omstandigheden zou het, zoals uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt, zelfs 
hoger kunnen uitvallen dan sommige toewijzingen aan de lidstaten in het kader van de tweede 
pijler.

Amendement 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 1629
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer 

Schrappen
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is gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van 
de laatste vijf jaren, het hoogste en het 
laagste inkomen niet meegerekend. Voor 
de toepassing van artikel 37, lid 1, onder 
c), wordt onder inkomen verstaan de som 
van de inkomsten die de landbouwer van 
de markt ontvangt, inclusief 
overheidssteun en exclusief de kosten van 
de productiemiddelen. Niet meer dan 
70 % van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

Or. de

Motivering

Inkomensstabiliseringsinstrumenten van dit soort zijn veel minder doeltreffend dan 
vergelijkbare bestaande afdekkingsmogelijkheden zoals ordercontracten en futuresmarkten.

Amendement 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun 
en exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van
het inkomen uit landbouwproducten dat
de landbouwer van de markt ontvangt. Niet 
meer dan 70 % van het inkomensverlies 
van de landbouwer mag met betalingen uit 
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van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

het onderlinge fonds worden vergoed.

Or. en

Motivering

Om deze maatregel aan te passen aan de in overweging 37 verklaarde doelstelling moet deze 
maatregel meer bedoeld zijn voor het inkomen dan voor de winst.

Amendement 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds of op grond van 
verzekeringscontracten worden vergoed.
Indien deze maatregel in de 
plattelandontwikkelingsprogramma's is 
opgenomen, worden de middelen 
toegewezen naar rato van het 
inkomensrisico van bedrijven in de 
betrokken lidstaat of regio.
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Or. es

Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat verzekeringspremies voor steun uit dit 
inkomensstabiliseringsinstrument in aanmerking komen en te verduidelijken hoe zij in 
voorkomend geval in de POP's moeten worden opgenomen.

Amendement 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. De steun kan 
ook worden toegekend wanneer de 
gemiddelde waarde van de door een 
coöperatie of producentenorganisatie 
afgezette productie 20% hoger is dan de 
gemiddelde waarde van de afgezette 
productie van drie jaren van de laatste vijf 
jaren, de hoogste en de laagste waarde 
niet meegerekend. Voor de toepassing van
artikel 37, lid 1, onder c), wordt onder 
inkomen verstaan de som van de 
inkomsten die de landbouwer van de markt 
ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer of, in het geval van 
coöperaties of producentenorganisaties, 
van het verlies ten opzichte van de 
gemiddelde waarde van de afgezette 
productie, mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds of in het kader van 
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verzekeringsregelingen worden vergoed.

Or. pt

Amendement 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun
en exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief voor elke vorm 
van productie die verband houdt met 
nevenactiviteiten van het 
landbouwbedrijf, en elke vorm van
overheidssteun, exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds of met 
verzekeringsuitkeringen of op grond van 
het door het onderlinge fonds afgesloten 
verzekeringscontract worden vergoed.

Or. it

Amendement 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief voor elke vorm 
van productie die verband houdt met 
nevenactiviteiten van het 
landbouwbedrijf, en elke vorm van
overheidssteun, exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen aan de 
landbouwer uit het onderlinge fonds of 
met verzekeringsuitkeringen worden 
vergoed.

Or. it

Amendement 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
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toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

toepassing van artikel 47, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds of met 
verzekeringsuitkeringen worden vergoed.

Or. es

Amendement 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds of met 
verzekeringsuitkeringen worden vergoed.

Or. es
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Motivering

Verzekeringen en de voorwaarden voor vergoeding door verzekeringen worden opgenomen in 
dit artikel over het inkomensstabiliseringsinstrument, overeenkomstig het amendement op 
artikel 37. 

Amendement 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun 
en exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun. 
Niet meer dan 70 % van het 
inkomensverlies van de landbouwer mag 
met betalingen uit het onderlinge fonds of 
met verzekeringsuitkeringen worden 
vergoed.

Or. es

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 37. De productiekosten zijn uit het artikel 
geschrapt, want in veel bedrijfstakken is de stijging van die kosten en de bevriezing van de 
verkoopprijzen van de productie de belangrijkste oorzaak van de onevenwichtige inkomens 
van landbouwers.

Amendement 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds of met 
verzekeringsuitkeringen worden vergoed.

Or. es

Amendement 1640
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
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de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 %
van het inkomensverlies mag met 
betalingen aan landbouwers uit het 
onderlinge fonds of op grond van het 
tegen marktprijzen afgesloten 
verzekeringscontract worden vergoed.

Or. it

Amendement 1641
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van de 
laatste vijf jaren, het hoogste en het laagste 
inkomen niet meegerekend. Voor de 
toepassing van artikel 37, lid 1, onder c), 
wordt onder inkomen verstaan de som van 
de inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief overheidssteun en 
exclusief de kosten van de 
productiemiddelen. Niet meer dan 70 % 
van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed. Voor de 
berekening van het individuele verlies van 
een landbouwer kunnen gevalideerde 
indexsystemen worden gebruikt.

Or. en
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Motivering

Omwille van de administratieve eenvoud moet het gebruik van indexsystemen voor de 
berekening van de geleden verliezen worden toegestaan als de lidstaten zo'n systemen wensen 
te gebruiken.

Amendement 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37 bedoelde steun kan ook 
worden toegekend indien de daling van 
het jaarinkomen meer bedraagt dan 30% 
van de productiekosten van de 
landbouwer per gewas of per veestapel. 
Onder totaal inkomen per gewas of per 
veestapel wordt verstaan de som van de 
inkomsten die de landbouwer van de 
markt ontvangt, inclusief elke vorm van 
overheidssteun en exclusief de kosten van 
de productiemiddelen, de betalingen aan 
landbouwers uit het onderlinge fonds en 
van verzekeringen die ten hoogste 70% 
van het inkomstenverlies vergoeden.

Or. es

Amendement 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om voor steun in aanmerking te komen, 
moet het onderlinge fonds:

2. Om voor steun in aanmerking te komen, 
moeten het onderlinge fonds en de 
verzekeringspremies:

Or. es
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Amendement 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen en de 
verzekeringspremies, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

Or. es

Amendement 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen en de 
verzekeringscontracten, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

Or. it

Amendement 1646
Herbert Dorfmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften, en van de 
verzekeringscontracten.

Or. it

Amendement 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

3. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de oprichting en het beheer van de 
onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers, 
coöperaties en producentenorganisaties in 
crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

Or. pt

Amendement 1648
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen.

Schrappen

Or. it

Amendement 1649
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen.

Steun uit hoofde van artikel 37, lid 1, 
onder c) kan worden verleend in de vorm 
van een financiële bijdrage in de 
betalingen van de landbouwers aan het 
onderlinge fonds.

Or. it

Amendement 1650
Herbert Dorfmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen aan landbouwers 
betalen als vergoeding of als aandeel in de 
kosten van verzekeringspolissen die door 
landbouwers individueel of 
landbouwersgroeperingen collectief 
kunnen zijn afgesloten. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen of op 
de verzekeringspremies voor polissen die 
het onderlinge fonds tegen marktprijzen 
heeft afgesloten.

Als alternatief voor deze bedragen kunnen 
de financiële bijdragen worden bestemd 
voor het kapitaal van het onderlinge 
fonds, tot maximaal 65% van de door de 
landbouwers betaalde bijdragen. 

Or. it

Amendement 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen aan landbouwers 
betalen als vergoeding of als aandeel in de 
kosten van verzekeringspolissen die 
landbouwers kunnen afsluiten. De 
financiële bijdragen mogen tevens 
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vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

betrekking hebben op rente voor 
commerciële leningen die het onderlinge 
fonds heeft afgesloten om de vergoeding 
voor landbouwers die zich in een 
crisissituatie bevinden, te betalen of op de 
verzekeringspremies voor polissen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten. Als 
alternatief voor deze bedragen kunnen de 
financiële bijdragen worden bestemd voor 
het kapitaal van het onderlinge fonds, tot 
maximaal 65% van de door de 
landbouwers betaalde bijdragen.

Or. it

Amendement 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen worden slechts 
toegekend voor verzekeringspolissen ter 
dekking van de in lid 1 bedoelde 
inkomensdaling, of mogen anders slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

Or. it

Amendement 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen en verzekeringen als 
vergoeding aan landbouwers betalen. De 
financiële bijdragen mogen tevens 
betrekking hebben op rente voor 
commerciële leningen die het onderlinge 
fonds heeft afgesloten om de vergoeding 
voor landbouwers die zich in een 
crisissituatie bevinden, te betalen.

Or. es

Amendement 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerciële leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financiële bijdragen mogen slechts 
betrekking hebben op de bedragen die de 
onderlinge fondsen als vergoeding aan 
landbouwers, coöperaties en 
producentenorganisaties betalen. De 
financiële bijdragen mogen tevens 
betrekking hebben op rente voor 
commerciële leningen die het onderlinge 
fonds heeft afgesloten om de vergoeding 
voor landbouwers die zich in een 
crisissituatie bevinden, te betalen.

Or. pt

Amendement 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit hoofde van artikel 37, lid 1, 
onder c), kan worden verleend in de vorm 
van een financiële bijdrage in de 
betalingen van de landbouwers aan het 
onderlinge fonds. De lidstaten stellen 
regels vast met betrekking tot de bijdragen 
van de landbouwers in het fonds.

Or. it

Amendement 1656
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Schrappen

Or. it

Amendement 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Schrappen

Or. pt
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Amendement 1658
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
bijdragen van de landbouwers in het 
fonds.

Or. it

Amendement 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Initieel kapitaal kan ten dele worden
gefinancierd met openbare middelen.

Or. en

Amendement 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Initieel kapitaal van het onderlinge fonds 
wordt niet gefinancierd met openbare 
middelen.

Or. it
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Amendement 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat erkent formeel dat er 
sprake is geweest van een aanzienlijke 
daling van het inkomen van de 
landbouwer. De lidstaten stellen in 
voorkomend geval vooraf criteria vast op 
grond waarvan formele erkenning wordt 
geacht te zijn verleend. 
Verzekeringsuitkeringen worden 
uitbetaald zonder dat daar eisen of 
specificaties aan verbonden zijn voor wat 
betreft het type of de hoeveelheid van de 
toekomstige productie.

Or. es

Motivering

Verzekeringen en de voorwaarden voor vergoeding door verzekeringen worden opgenomen in 
dit artikel over het inkomensstabiliseringsinstrument, overeenkomstig het amendement op 
artikel 37. 

Amendement 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

5. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat erkent formeel dat er 
sprake is geweest van een aanzienlijke 
daling van het inkomen van de 
landbouwer.

Or. es
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Amendement 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.

Or. es

Amendement 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzekeringsuitkeringen worden 
uitbetaald zonder dat daar eisen of 
specificaties aan verbonden zijn in 
verband met het type of de hoeveelheid 
van de toekomstige productie.

Or. es

Motivering

Verzekeringen en de voorwaarden voor verzekeringsuitkeringen moeten worden vermeld.

Amendement 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
Regels inzake de uitvoering van de 
maatregelen
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen regels vast inzake 
de uitvoering van de in deze sectie 
opgenomen maatregelen op het gebied 
van:
(a) procedures voor de selectie van de 
autoriteiten of de organisaties die 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en de bosbouw, bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten aanbieden, 
en op het gebied van de geleidelijke 
verlaging van de steun in het kader van de 
in artikel 16 bedoelde maatregel inzake 
adviesdiensten;
(b) de beoordeling van de voortgang van 
het bedrijfsplan door de lidstaten, 
betalingsopties en voorzieningen voor 
toegang tot andere maatregelen voor 
jonge landbouwers in het kader van de in 
artikel 20 bedoelde maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen;
(c) de afbakening ten opzichte van andere 
maatregelen, de omschakeling naar 
andere dan de in bijlage I gebruikte 
eenheden, de berekening van 
transactiekosten en de omzetting of 
aanpassing van verbintenissen in het 
kader van de in artikel 29 bedoelde 
maatregel inzake agromilieu- en 
klimaatsteun, de in artikel 30 bedoelde 
maatregel inzake biologische landbouw 
en de in artikel 35 bedoelde maatregel 
inzake bosmilieudiensten en 
bosinstandhouding;
(d) de mogelijkheid gebruik te maken van 
standaardveronderstellingen over 
inkomensverlies in het kader van de in de 
artikelen 29 tot en met 32 en de artikelen 
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34 en 35 bedoelde maatregelen, en op het 
gebied van de criteria voor de berekening 
in dit verband;
(e) de berekening van het steunbedrag 
voor concrete acties die in aanmerking 
komen voor steun op grond van meer dan 
één maatregel.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1666
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
Regels inzake de uitvoering van de 
maatregelen
De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen regels vast inzake 
de uitvoering van de in deze sectie 
opgenomen maatregelen op het gebied 
van:
(a) procedures voor de selectie van de 
autoriteiten of de organisaties die 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en de bosbouw, bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten aanbieden, 
en op het gebied van de geleidelijke 
verlaging van de steun in het kader van de 
in artikel 16 bedoelde maatregel inzake 
adviesdiensten;
(b) de beoordeling van de voortgang van 
het bedrijfsplan door de lidstaten, 
betalingsopties en voorzieningen voor 
toegang tot andere maatregelen voor 
jonge landbouwers in het kader van de in 
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artikel 20 bedoelde maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen;
(c) de afbakening ten opzichte van andere 
maatregelen, de omschakeling naar 
andere dan de in bijlage I gebruikte 
eenheden, de berekening van 
transactiekosten en de omzetting of 
aanpassing van verbintenissen in het 
kader van de in artikel 29 bedoelde 
maatregel inzake agromilieu- en 
klimaatsteun, de in artikel 30 bedoelde 
maatregel inzake biologische landbouw 
en de in artikel 35 bedoelde maatregel 
inzake bosmilieudiensten en 
bosinstandhouding;
(d) de mogelijkheid gebruik te maken van 
standaardveronderstellingen over 
inkomensverlies in het kader van de in de 
artikelen 29, 30, 31, 32, 34 en 35 bedoelde 
maatregelen, en op het gebied van de 
criteria voor de berekening in dit verband;
(e) de berekening van het steunbedrag 
voor concrete acties die in aanmerking 
komen voor steun op grond van meer dan 
één maatregel.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. it

Amendement 1667
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beoordeling van de voortgang van het 
bedrijfsplan door de lidstaten, 
betalingsopties en voorzieningen voor 
toegang tot andere maatregelen voor 

b) de beoordeling van de voortgang van het 
bedrijfsplan door de lidstaten;
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jonge landbouwers in het kader van de in 
artikel 20 bedoelde maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen;

Or. de

Motivering

Het besluit over de toegang tot andere maatregelen is niet louter technisch van aard.

Amendement 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de afbakening ten opzichte van andere 
maatregelen, de omschakeling naar andere 
dan de in bijlage I gebruikte eenheden, de
berekening van transactiekosten en de 
omzetting of aanpassing van verbintenissen 
in het kader van de in artikel 29 bedoelde 
maatregel inzake agromilieu- en 
klimaatsteun, de in artikel 30 bedoelde 
maatregel inzake biologische landbouw en 
de in artikel 35 bedoelde maatregel inzake 
bosmilieudiensten en bosinstandhouding;

c) de afbakening ten opzichte van andere 
maatregelen, de omschakeling naar andere 
dan de in bijlage I gebruikte eenheden, de 
berekening van transactiekosten en de 
omzetting of aanpassing van verbintenissen 
in het kader van de in artikel 29 bedoelde 
maatregel inzake agromilieu- en 
klimaatsteun, de in artikel 30 bedoelde 
maatregel inzake biologische landbouw, de 
in artikel 34 bedoelde maatregel inzake 
dierenwelzijn en de in artikel 35 bedoelde 
maatregel inzake bosmilieudiensten en 
bosinstandhouding;

Or. en

Motivering

Artikel 34 vermeldt ook transactiekosten die, net als de kosten van andere maatregelen, in 
deze context moeten worden genoemd.

Amendement 1669
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot betalingsopties en voorzieningen voor 
toegang tot andere maatregelen voor 
jonge landbouwers in het kader van de in 
artikel 20 bedoelde maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
andere ondernemingen.

Or. de

Amendement 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Plaatselijke groepen mogen, naast de in 
artikel 30 van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] bedoelde taken, ook extra 
taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan aan 
hen zijn gedelegeerd.

1. Plaatselijke groepen mogen, naast de in 
artikel 30 van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] bedoelde taken, ook:

a) extra taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan aan 
hen zijn gedelegeerd, of
b) alleen of samen met partners binnen de 
plaatselijke-ontwikkelingsstrategie 
concrete acties met een brede territoriale 
dimensie (overkoepelende projecten) 
uitvoeren.

Or. en
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Motivering

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Amendement 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Plaatselijke groepen mogen, naast de in 
artikel 30 van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] bedoelde taken, ook extra 
taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan aan 
hen zijn gedelegeerd.

1. Plaatselijke groepen mogen, naast de in 
artikel 30 van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] bedoelde taken, ook extra 
taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan aan 
hen zijn gedelegeerd, met uitzondering 
van taken die rechtstreeks verband 
houden met landbouwbedrijven.

Or. es

Motivering

De diverse voor eigenaren van landbouwbedrijven bestemde 
plattelandontwikkelingsmaatregelen moeten door de ter zake bevoegde openbare autoriteiten 
worden beheerd en moeten niet aan de plaatselijke groepen worden gedelegeerd.

Amendement 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Plaatselijke groepen kunnen het 
bevoegde betaalorgaan verzoeken om 
betaling van een voorschot wanneer het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet. Het bedrag 
van de voorschotten mag niet meer 
bedragen dan 50 % van de overheidssteun 
voor de werkings- en dynamiseringskosten.

2. Plaatselijke groepen kunnen het 
bevoegde betaalorgaan verzoeken om 
betaling van een voorschot wanneer het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet. Het bedrag 
van de voorschotten mag niet meer 
bedragen dan 80 % van de overheidssteun 
voor de werkings- en dynamiseringskosten.

Or. en

Motivering

Aangezien plaatselijke groepen aanzienlijke problemen hebben bij de toegang tot krediet, 
stellen we voor de voorschotten te verhogen tot 80%.

Amendement 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) capaciteitsopbouw, opleiding en 
netwerkvorming met het oog op de 
voorbereiding en de uitvoering van een 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie.

b) capaciteitsopbouw, opleiding en 
netwerkvorming met het oog op de 
voorbereiding en de uitvoering van een 
plaatselijke, door de plaatselijke 
gemeenschappen geleide
ontwikkelingsstrategie.

Or. en

Amendement 1674
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de bevordering van activiteiten die 
gericht zijn op alternatieve voeding, 
gezondheidstraining, 
participatiecampagnes, initiatieven op het 
gebied van autonome voedselvoorziening 
en activiteiten met het oog op de 
bescherming van de voedselkwaliteit en 
het dierenwelzijn.

Or. en

Amendement 1675
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) acties ter bevordering van 
plaatselijke deelname aan de planning en 
uitvoering van betere gezondheidszorg, 
onderwijs, culturele activiteiten en 
plaatselijke openbare diensten op andere 
gebieden.

Or. en

Amendement 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De onder b) bedoelde 
voorbereidende steun kan de vorm 
aannemen van een voorschot tot 100% 
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van overheidswege, indien het programma 
in die mogelijkheid voorziet.

Or. en

Motivering

Wij stellen voor een lid toe te voegen waarin nieuwe regels worden geïntroduceerd die 
voorschotten tot 100% mogelijk maken voor de verwezenlijking van een overkoepelend 
project. Dat zouden projecten zijn waarbij rechtstreeks partners worden betrokken die 
wegens financiële beperkingen geen individuele steunaanvraag indienen. In het kader van een 
overkoepelend project zou een plaatselijke groep vooruitbetalingen kunnen verrichten aan 
zijn partners.

Amendement 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) instanties die 
ontwikkelingsdoelstellingen nastreven 
welke in overeenstemming zijn met de 
prioriteiten van artikel 5 van deze 
verordening.

Or. es

Amendement 1678
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
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de samenwerkingsprojecten niet 
door de plaatselijke groepen worden 
geselecteerd, stellen de lidstaten een 
regeling inzake doorlopende aanvragen 

De lidstaten stellen een regeling inzake 
doorlopende aanvragen voor 
samenwerkingsprojecten vast.
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voor samenwerkingsprojecten vast.

Or. it

Amendement 1679
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de samenwerkingsprojecten niet 
door de plaatselijke groepen worden 
geselecteerd, stellen de lidstaten een 
regeling inzake doorlopende aanvragen 
voor samenwerkingsprojecten vast.

De lidstaten stellen een regeling inzake 
doorlopende aanvragen voor 
samenwerkingsprojecten vast.

Or. it

Amendement 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de samenwerkingsprojecten niet 
door de plaatselijke groepen worden 
geselecteerd, stellen de lidstaten een 
regeling inzake doorlopende aanvragen 
voor samenwerkingsprojecten vast.

Wanneer de samenwerkingsprojecten niet 
door de plaatselijke groepen worden 
geselecteerd, stellen de lidstaten een 
regeling inzake aanvragen voor 
samenwerkingsprojecten vast, met 
inachtneming van de termijn die de 
Commissie daarvoor heeft vastgesteld.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt om voor de hele Unie één termijn vast te stellen voor alle oproepen tot het 
indienen van voorstellen voor transnationale samenwerkingprojecten, aangezien het vrijwel 
onmogelijk is dit soort procedures te beheren zonder een algemeen geldende termijn. 
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Amendement 1681
James Nicholson, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31, onder d), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde kosten van de dynamisering van 
het gebied zijn kosten van acties 
betreffende voorlichting over de 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie en
kosten die samenhangen met 
projectontwikkelingstaken.

2. De in artikel 31, onder d), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde kosten van de dynamisering van 
het gebied zijn kosten die gemaakt worden 
om de uitwisseling tussen 
belanghebbenden te vergemakkelijken,
voorlichting te geven over de plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie en die te 
bevorderen, en om potentiële 
begunstigden te steunen bij het opstellen 
van projecten en het voorbereiden van 
aanvragen.

Or. en

Amendement 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31, onder d), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde kosten van de dynamisering van 
het gebied zijn kosten van acties 
betreffende voorlichting over de 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie en
kosten die samenhangen met 
projectontwikkelingstaken.

2. De in artikel 31, onder d), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde kosten van de dynamisering van 
het gebied zijn kosten die gemaakt worden 
om de uitwisseling tussen 
belanghebbenden te vergemakkelijken,
voorlichting te geven over de plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie en die te 
bevorderen, en om potentiële 
begunstigden te steunen bij het opstellen 
van projecten en het voorbereiden van 
aanvragen.
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Or. en

Amendement 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31, onder d), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde kosten van de dynamisering van 
het gebied zijn kosten van acties 
betreffende voorlichting over de 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie en
kosten die samenhangen met
projectontwikkelingstaken.

2. De in artikel 31, onder d), van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde kosten van de dynamisering van 
het gebied zijn kosten van taken als 
omschreven in artikel 30, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012], van
acties betreffende voorlichting over de 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie en van
projectontwikkelingstaken.

Or. es

Motivering

In artikel 30, lid 3, van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] zijn de verplichte taken neergelegd 
die plaatselijke groepen moeten verrichten. Daarom moet expliciet worden verwezen naar de 
middelen die gebruikt kunnen worden om die taken uit te voeren.

Amendement 1684
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking 
te komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 

Schrappen
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hebben voor het milieu.

Or. it

Amendement 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking 
te komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

Schrappen

Or. pl

Motivering

Wij stellen voor om voorschriften die betrekking hebben op de noodzaak van 
milieueffectbeoordelingen voor alle concrete acties te schrappen. Het moet duidelijk worden 
dat dergelijke beoordelingen alleen moeten worden verricht voorafgaand aan de 
investeringen waarvoor zij krachtens de geldende regels verplicht zijn.

Amendement 1686
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
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking 
te komen, moeten de concrete 

Schrappen
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investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

Or. it

Amendement 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking 
te komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

Schrappen

Or. it

Amendement 1688
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
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in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu. Investeringen 
worden alleen ondersteund als zij in 
aanzienlijke mate bijdragen aan de 
bescherming van het milieu, het klimaat 
en het dierenwelzijn en aanzienlijk verder 
gaan dan wat wettelijk voorgeschreven is.

Or. en

Amendement 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu. Er wordt geen 
steun verleend voor investeringen in 
houderijsystemen die nadelige gevolgen 
zouden kunnen hebben voor het welzijn 
van dieren.

Or. en

Amendement 1690
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu.

1. Om voor ELFPO-steun in aanmerking te 
komen, moeten de concrete 
investeringsacties worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig wetgeving 
die specifiek is voor deze soort investering, 
in gevallen waarin de investering 
waarschijnlijk nadelige gevolgen zal 
hebben voor het milieu. De lidstaten 
prioriteren investeringen die leiden tot 
aanzienlijke verbetering van de prestaties 
van de bedrijven op het gebied van milieu, 
klimaat en dierenwelzijn, die de 
inkomstenstromen van landbouwers 
helpen diversifiëren, en wanneer groepen 
landbouwers, bedrijven en 
plattelandsontwikkelingsverenigingen en -
netwerken gezamenlijk acties ondernemen 
en investeren. 

Or. en

Amendement 1691
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitgaven voor de bouw, verwerving, 
inclusief leasing, of verbetering van 
onroerende goederen;

a) uitgaven voor de bouw, verwerving, 
inclusief leasing, of verbetering van 
onroerende goederen, waarbij voorrang 
wordt gegeven aan energiebesparende en 
klimaatvriendelijke bouwmaterialen;

Or. en

Amendement 1692
Alyn Smith
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitgaven voor de koop of huurkoop van 
nieuwe machines en installaties, met 
inbegrip van computerprogrammatuur, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa;

b) uitgaven voor de koop of huurkoop van 
machines en installaties, met inbegrip van 
computerprogrammatuur, tot maximaal de 
marktwaarde van de activa; de 
investeringen moeten rekening houden 
met de hoogste normen inzake energie-
efficiëntie en moeten beantwoorden aan 
de uitdagingen op het gebied van 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies 
en bodemvruchtbaarheid;

Or. en

Amendement 1693
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitgaven voor de koop of huurkoop van 
nieuwe machines en installaties, met 
inbegrip van computerprogrammatuur, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa;

b) uitgaven voor de koop of huurkoop van 
machines en installaties, met inbegrip van 
computerprogrammatuur, tot maximaal de 
marktwaarde van de activa;

Or. fr

Amendement 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de kosten van advies met het oog op 
het gebruik van duurzame en economisch 
levensvatbare productiemethoden.

Or. en

Amendement 1695
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de kosten van advies met het oog op 
het gebruik van duurzame en economisch 
levensvatbare productiemethoden.

Or. en

Motivering

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Amendement 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) kosten van evaluaties ter 
stimulering van duurzame en economisch 
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levensvatbare productiemethoden.

Or. es

Amendement 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De lidstaten waarborgen dat 
landbouwbedrijven die door middel van de 
samenvoeging van landbouwgrond 
grootschaligere productie-eenheden 
worden, voorrang krijgen bij de toegang 
tot investeringen en 20% meer steun 
ontvangen.

Or. it

Amendement 1698
Béla Glattfelder

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Investeringen in nieuwe gebouwen 
of in omvangrijke renovatie van 
bestaande gebouwen worden slechts als 
subsidiabele uitgaven beschouwd als 
wordt gewaarborgd dat in ten minste 50% 
van de energiebehoefte van het betrokken 
gebouw wordt voorzien door middel van 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en
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Amendement 1699
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

Schrappen

Or. it

Amendement 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

Schrappen

Or. pt
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Amendement 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

Schrappen

Or. pt

Amendement 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen
investeringen als subsidiabel beschouwd
die betrekking hebben op gebieden 
waarvoor stroomgebiedbeheersplannen 
met bijbehorende 
implementatieprogramma's zijn opgesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG en 
die in overeenstemming zijn met de 
milieudoelstellingen van die plannen. In 
het geval van investeringen in nieuwe en
in de uitbreiding van bestaande irrigatie-
installaties is een onafhankelijke
milieuanalyse vereist waaruit blijkt dat de 
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betrokken investeringen duurzaam zijn en 
geen nadelige milieueffecten hebben.

Or. de

Amendement 1703
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen
investeringen als subsidiabel beschouwd
die betrekking hebben op gebieden 
waarvoor stroomgebiedbeheersplannen in 
de zin van Richtlijn 2000/60/EG en de 
bijbehorende maatregelenprogramma's 
zijn opgesteld en die in overeenstemming 
zijn met de milieudoelstellingen van die 
plannen. Voor investeringen die tot 
uitbreiding van het geïrrigeerde areaal 
leiden, is tevens een onafhankelijke
milieuanalyse vereist.

Or. en

Motivering

Er moet niet worden gediscrimineerd tussen oude en nieuwe lidstaten, en dus moet er voor 
alle lidstaten een kader komen dat ervoor zorgt dat investeringen in irrigatiesystemen geen 
negatieve invloed hebben op de waterreserves. Dit kader moet strikter zijn wanneer de 
investeringen betrekking hebben op uitbreiding van het betrokken areaal, zodat rekening 
wordt gehouden met het toegenomen risico. De Commissie moet gemachtigd worden 
minimumnormen vast te stellen die binnen dit kader moeten worden nageleefd.

Amendement 1704
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen
investeringen als subsidiabel beschouwd
die betrekking hebben op gebieden 
waarvoor stroomgebiedbeheersplannen in 
de zin van Richtlijn 2000/60/EG en de 
bijbehorende maatregelenprogramma's 
zijn opgesteld en die in overeenstemming 
zijn met de milieudoelstellingen van die 
plannen. Voor investeringen die tot 
uitbreiding van het geïrrigeerde areaal 
leiden, is tevens een onafhankelijke
milieuanalyse vereist.

Or. en

Amendement 1705
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die aan de volgende criteria 
voldoen als subsidiabel beschouwd:

a) Voor de hele regio waarop de uitgaven 
betrekking hebben en voor andere 
gebieden waarvan het milieu door die 
uitgaven kan worden beïnvloed, is een 
stroomgebiedbeheersplan als 
voorgeschreven in Richtlijn 2000/60/EG 
ingediend bij de Commissie. Dit 
stroomgebiedbeheersplan moet vergezeld 
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gaan van een maatregelenprogramma 
waarmee de uitgaven verenigbaar moeten 
zijn.
b) Een deel van de uitgaven moet bestemd 
zijn voor nieuwe of bestaande watermeters 
waarmee het waterverbruik op het niveau 
van de ondersteunde uitgaven kan worden 
gemeten. 
c) In het geval van verbeteringen aan 
bestaande irrigatie-installaties, zijn 
uitgaven alleen subsidiabel:
(i) indien zij tot een verhoging van de 
efficiëntie van het waterverbruik met ten 
minste 20% leiden;
(ii) in het geval van uitgaven die gevolgen 
hebben voor wateren waarvan de status in 
het betrokken stroomgebiedbeheersplan 
als minder dan goed is aangemerkt om 
redenen van waterkwantiteit, indien zij tot 
een vermindering met ten minste 20% van 
het waterverbruik op het niveau van het 
afzonderlijke bedrijf leiden. 
Uitgaven voor vervangingsreservoirs om 
het water te kunnen vervangen wanneer 
het op zijn laagste peil is, zijn zonder 
nadere voorwaarden subsidiabel.
d) Uitgaven in verband met de uitbreiding 
van waterleidingnetten zijn uitsluitend 
subsidiabel indien:
(i) het water bestemd is voor gebruik in de 
landbouw; en
(ii) de uitgaven geen gevolgen hebben 
voor wateren waarvan de status in het 
betrokken stroomgebiedbeheersplan als 
minder dan goed is aangemerkt om 
redenen van waterkwantiteit.

Or. fr

Amendement 1706
Eric Andrieu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die aan de volgende criteria 
voldoen als subsidiabel beschouwd:

a) Voor de hele regio waarop de uitgaven 
betrekking hebben en voor andere 
gebieden waarvan het milieu door die 
uitgaven kan worden beïnvloed, is een 
stroomgebiedbeheersplan als 
voorgeschreven in Richtlijn 2000/60/EG 
ingediend bij de Commissie. Dit 
stroomgebiedbeheersplan moet vergezeld 
gaan van een maatregelenprogramma 
waarmee de uitgaven verenigbaar moeten 
zijn.
b) Een deel van de uitgaven moet bestemd 
zijn voor nieuwe of bestaande watermeters 
waarmee het waterverbruik op het niveau 
van de ondersteunde uitgaven kan worden 
gemeten. 
c) In het geval van verbeteringen aan 
bestaande irrigatie-installaties, zijn 
uitgaven alleen subsidiabel:
(i) indien zij tot een verhoging van de 
efficiëntie van het waterverbruik met ten 
minste 25% leiden;
(ii) in het geval van uitgaven die gevolgen 
hebben voor wateren waarvan de status in 
het betrokken stroomgebiedbeheersplan 
als minder dan goed is aangemerkt om 
redenen van waterkwantiteit, indien zij tot 
een vermindering met ten minste 20% van 
het waterverbruik op het niveau van het 



AM\909514NL.doc 165/182 PE494.480v01-00

NL

afzonderlijke bedrijf leiden. 
(iii) De punten i) en ii) zijn niet van 
toepassing op uitgaven voor 
vervangingsreservoirs om het water te 
kunnen vervangen wanneer het op zijn 
laagste peil is.
d) Uitgaven in verband met de uitbreiding 
van waterleidingnetten zijn uitsluitend 
subsidiabel indien: 
(i) het water bestemd is voor gebruik in de 
landbouw; 
(ii) de uitgaven geen gevolgen hebben 
voor wateren waarvan de status in het 
betrokken waterloopbeheersplan als 
minder dan goed is aangemerkt om 
redenen van waterkwantiteit; en
(iii) uit een onafhankelijke milieuanalyse 
blijkt dat de uitgaven geen nadelige 
gevolgen zullen hebben voor het milieu.

Or. fr

Amendement 1707
Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij 
wijze van afwijking kunnen investeringen 
in nieuwe irrigatie-installaties in de 
lidstaten die met ingang van 2004 tot de 
Unie zijn toegetreden, als subsidiabele 
uitgaven worden beschouwd wanneer uit 
een milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie gelden de 
volgende voorwaarden: 
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a) voor bestaand materieel en voor de 
modernisering van opslag- en 
vervoerinfrastructuur worden alleen 
uitgaven die leiden tot een vermindering 
van het vorige waterverbruik met ten 
minste 10 % als subsidiabel beschouwd; 
voor de modernisering van materieel en 
van irrigatiepraktijken worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij 
wijze van afwijking kunnen investeringen 
in nieuwe irrigatie-installaties in de 
lidstaten die met ingang van 2004 tot de 
Unie zijn toegetreden, als subsidiabele 
uitgaven worden beschouwd wanneer uit 
een milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben;
b) investeringen in nieuwe irrigatie-
installaties kunnen als subsidiabel worden 
beschouwd indien zij deel uitmaken van 
een territoriale strategie voor aanpassing 
aan de klimaatverandering, hetgeen 
inhoudt dat er alleen voor systemen en 
materieel met laag waterverbruik wordt 
gekozen. 

Or. fr

Amendement 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 

3. In het geval van irrigatie worden 
uitgaven voor infrastructuur en 
installaties als subsidiabel beschouwd
wanneer zij tot doel hebben water en 
energie in de landbouw efficiënter te 
gebruiken, te zorgen voor meer 
watervoorzieningszekerheid voor de 
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toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

landbouwproductie en te investeren in de 
irrigatie van nieuwe arealen die onder 
plannen van nationaal belang of 
regionale beleidsplannen vallen en 
bijdragen tot de plattelandsontwikkeling 
en het herstel van het territoriale 
evenwicht. De Commissie wordt 
gemachtigd overeenkomstig artikel 90 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
efficiënt watergebruik en milieuprestaties 
van irrigatiematerieel.

Or. es

Motivering

Maatregelen om nieuwe en geconsolideerde arealen te bevloeien kunnen niet worden 
uitgesloten van het ELFPO. Bovendien kan het voorkomen dat gerecycleerd water uit 
zuiveringsinstallaties wordt gebruikt en hoewel dat geen vermindering van het waterverbruik 
impliceert, is het wel goed voor het milieu. Dat mag ook niet worden uitgesloten van het 
ELFPO, evenmin als irrigatie die bedoeld is om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Amendement 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden 
uitgaven voor infrastructuur en 
installaties als subsidiabel beschouwd
wanneer zij tot doel hebben water en 
energie in de landbouw efficiënter te 
gebruiken, te zorgen voor meer 
watervoorzieningszekerheid voor de 
landbouwproductie en te investeren in de 
irrigatie van nieuwe arealen die onder 
plannen van nationaal belang of 
regionale beleidsplannen vallen en 
bijdragen tot de plattelandsontwikkeling 
en het herstel van het territoriale 
evenwicht. In alle gevallen moet worden
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aangetoond dat de betrokken investeringen 
duurzaam zijn en geen nadelige 
milieueffecten hebben.

Or. es

Amendement 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden 
uitgaven voor infrastructuur en 
installaties als subsidiabel beschouwd
wanneer zij tot doel hebben water en 
energie in de landbouw efficiënter te 
gebruiken, te zorgen voor meer 
watervoorzieningszekerheid voor de 
landbouwproductie en te investeren in de 
irrigatie van nieuwe arealen die onder 
plannen van nationaal belang of 
regionale beleidsplannen vallen en 
bijdragen tot de plattelandsontwikkeling 
en het herstel van het territoriale 
evenwicht. In alle gevallen moet worden
aangetoond dat de betrokken investeringen 
duurzaam zijn en geen nadelige 
milieueffecten hebben.

Or. es

Amendement 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen
uitgaven die leiden tot een reductie van 

3. In het geval van irrigatie worden 
uitgaven voor infrastructuur en 
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het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

installaties als subsidiabel beschouwd
wanneer zij tot doel hebben water en 
energie in de landbouw efficiënter te 
gebruiken, te zorgen voor meer 
watervoorzieningszekerheid voor de 
landbouwproductie en te investeren in de 
irrigatie van nieuwe arealen die onder 
plannen van nationaal belang of 
regionale beleidsplannen vallen en 
bijdragen tot de plattelandsontwikkeling 
en het herstel van het territoriale 
evenwicht. In alle gevallen moet worden
aangetoond dat de betrokken investeringen 
duurzaam zijn en geen nadelige 
milieueffecten hebben.

Or. es

Motivering

Er moet worden gezorgd voor investeringen in nieuw irrigatieland, vooral voor de landen in 
Zuid-Europa. Bovendien vinden wij 25% waterbesparing erg veel.

Amendement 1712
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. Investeringen in nieuwe 
irrigatiesystemen zijn subsidiabel als 
wordt aangetoond dat die investering 
duurzaam is en in overeenstemming met 
de kaderrichtlijn water. Investeringen in 
de modernisering van bestaande systemen 
zijn subsidiabel als wordt aangetoond dat 
zij leiden tot verbetering van het 
watergebruik binnen de parameters die 
zijn vermeld in de nationale plannen voor 
efficiënt watergebruik, opgesteld 
krachtens de kaderrichtlijn water (KRW).

Or. pt
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Amendement 1713
Salvatore Caronna

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe 
investeringen, onder meer in maatregelen 
om de instandhouding van 
landbouwactiviteiten en teeltsystemen te 
ondersteunen en om de bestaande 
systemen te moderniseren met het oog op 
de verbetering van de waterefficiëntie, als 
subsidiabel beschouwd. De Commissie 
wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 
90 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot vaststelling van 
minimumnormen voor efficiënt 
watergebruik en milieuprestaties van 
irrigatiematerieel.

Or. it

Amendement 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe 
investeringen, onder meer in maatregelen 
om de bestaande systemen te 
moderniseren met het oog op de 
verbetering van de waterefficiëntie, als 
subsidiabel beschouwd. De lidstaten stellen 
minimumvereisten voor efficiënt 
watergebruik en milieuprestaties van 
irrigatiematerieel vast.
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nadelige milieueffecten hebben.

Or. it

Amendement 1715
Giancarlo Scottà, 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
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe 
investeringen, onder meer in maatregelen 
om de instandhouding van 
landbouwactiviteiten en teeltsystemen te 
ondersteunen en om de bestaande 
systemen te moderniseren met het oog op 
de verbetering van de waterefficiëntie, als 
subsidiabel beschouwd.

Or. it

Amendement 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe 
investeringen, onder meer in maatregelen 
om de bestaande systemen te 
moderniseren met het oog op de 
verbetering van de waterefficiëntie en om 
hergebruik van afvalwater te stimuleren,
als subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
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toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

Or. en

Amendement 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe 
investeringen, onder meer in maatregelen 
om de bestaande systemen te 
moderniseren met het oog op de 
verbetering van de waterefficiëntie, als 
subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een
wettelijk voorgeschreven milieuanalyse 
blijkt dat de betrokken investeringen 
duurzaam zijn en geen nadelige 
milieueffecten hebben.

Or. en

Motivering

Gevolg van amendement 32.

Amendement 1718
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van het 
vorige waterverbruik met ten minste 25 %, 
als subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van het 
vorige waterverbruik met ten minste 25 %
en uitgaven voor de modernisering van 
irrigatie-installaties en zodoende een 
positief milieueffect hebben, als 
subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

Or. es

Amendement 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van het 
vorige waterverbruik met ten minste 25 %, 
als subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven 
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van het 
vorige waterverbruik met ten minste 25 %, 
als subsidiabel beschouwd. Bij wijze van 
afwijking kunnen investeringen in nieuwe 
irrigatie-installaties in de lidstaten die met 
ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden en in de lidstaten in het 
Middellandse Zeegebied, als subsidiabele 
uitgaven worden beschouwd. De
infrastructuur wordt onderworpen aan
een milieuanalyse die moet aantonen dat 
de betrokken investeringen duurzaam zijn 
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en geen nadelige milieueffecten hebben.

Or. es

Motivering

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Amendement 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Investeringen in nieuwe 
irrigatiesystemen zijn subsidiabel als 
wordt aangetoond dat die investering 
duurzaam is en in overeenstemming met 
de kaderrichtlijn water. Investeringen in 
de modernisering van bestaande systemen 
zijn subsidiabel als wordt aangetoond dat 
die leiden tot verbetering van het 
watergebruik binnen de parameters die 
zijn vermeld in de nationale plannen voor 
efficiënt watergebruik, opgesteld 
krachtens de kaderrichtlijn water (KRW).

Or. pt

Amendement 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van investeringen in de 
landbouw komen de aankoop van 
landbouwproductierechten, 
betalingsrechten, dieren en zaai- en 
pootgoed van eenjarige gewassen alsook 
het planten daarvan niet in aanmerking 
voor investeringssteun. In geval van het 
herstel van door een natuurramp 
beschadigd landbouwproductiepotentieel 
zoals bedoeld in artikel 19, onder 1, onder 
b), kunnen de uitgaven voor aankoop van 
dieren als subsidiabele uitgaven worden 
beschouwd.

4. In het geval van investeringen in de 
landbouw komen de aankoop van 
landbouwproductierechten, 
betalingsrechten, dieren en zaai- en 
pootgoed van eenjarige gewassen alsook 
het planten daarvan niet in aanmerking 
voor investeringssteun. In geval van het 
herstel van door een natuurramp of 
ongunstige weersomstandigheden 
beschadigd landbouwproductiepotentieel 
zoals bedoeld in artikel 19, onder 1, onder 
b), kunnen de uitgaven voor aankoop van 
dieren als subsidiabele uitgaven worden 
beschouwd.

Or. it

Amendement 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De begunstigden van 
investeringsgerelateerde steun kunnen de 
bevoegde betaalorganen verzoeken om 
betaling van een voorschot ten bedrage 
van maximaal 50% van de 
investeringsgerelateerde overheidssteun, 
indien die optie in het 
plattelandsontwikkelingsprogramma is 
opgenomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet juist om alleen maar voorschotten te betalen in geval van investeringen. Daarom 
stellen wij voor lid 5 te schrappen en in artikel 70 toe te voegen dat voorschotten worden 
uitbetaald voor alle operaties die in het kader van het POP geaccepteerd zijn.



PE494.480v01-00 176/182 AM\909514NL.doc

NL

Amendement 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder andere 
kosten in verband met leasingcontracten, 
tweedehands materieel en gewone 
vervangingsinvesteringen als subsidiabele 
uitgaven kunnen worden beschouwd.

6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder andere 
kosten in verband met leasingcontracten, 
tweedehands materieel en gewone 
vervangingsinvesteringen als subsidiabele 
uitgaven kunnen worden beschouwd, 
alsook met betrekking tot de voorwaarden 
in verband met minimumnormen voor 
verbetering van de doeltreffendheid van 
irrigatie, waaraan nieuwe investeringen 
in bestaande systemen of in de uitbreiding 
daarvan moeten voldoen om voor subsidie 
in aanmerking te komen.

Or. de

Amendement 1724
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder andere 
kosten in verband met leasingcontracten, 
tweedehands materieel en gewone 
vervangingsinvesteringen als subsidiabele 
uitgaven kunnen worden beschouwd.

6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder andere 
kosten in verband met leasingcontracten, 
tweedehands materieel en gewone 
vervangingsinvesteringen als subsidiabele 
uitgaven kunnen worden beschouwd, 
alsook minimumnormen voor 
waterefficiëntie in geval van investeringen 
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in bestaande irrigatiesystemen of in 
uitbreiding van het geïrrigeerde areaal.

Or. en

Motivering

Er moet niet worden gediscrimineerd tussen oude en nieuwe lidstaten, en dus moet er voor 
alle lidstaten een kader komen dat ervoor zorgt dat investeringen in irrigatiesystemen geen 
negatieve invloed hebben op de waterreserves. Dit kader moet strikter zijn wanneer 
investeringen betrekking hebben op uitbreiding van het betrokken areaal, zodat rekening 
wordt gehouden met het toegenomen risico. De Commissie moet gemachtigd worden 
minimumnormen vast te stellen die binnen dit kader moeten worden nageleefd.

Amendement 1725
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder andere 
kosten in verband met leasingcontracten, 
tweedehands materieel en gewone 
vervangingsinvesteringen als subsidiabele 
uitgaven kunnen worden beschouwd.

6. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder andere 
kosten in verband met leasingcontracten, 
tweedehands materieel en gewone 
vervangingsinvesteringen als subsidiabele 
uitgaven kunnen worden beschouwd, 
alsook minimumnormen voor 
waterefficiëntie in geval van investeringen 
in bestaande irrigatiesystemen of in 
uitbreiding van het geïrrigeerde areaal.

Or. en

Motivering

Er moet niet worden gediscrimineerd tussen oude en nieuwe lidstaten, en dus moet er voor 
alle lidstaten een kader komen dat ervoor zorgt dat investeringen in irrigatiesystemen geen 
negatieve invloed hebben op de waterreserves. Dit kader moet strikter zijn wanneer 
investeringen betrekking hebben op uitbreiding van het betrokken areaal, zodat rekening 
wordt gehouden met het toegenomen risico. De Commissie moet gemachtigd worden 
minimumnormen vast te stellen die binnen dit kader moeten worden nageleefd.
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Amendement 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
bevoegde beheersautoriteit stelt na overleg 
met het monitoringcomité criteria vast voor 
de selectie van concrete acties in het kader 
van alle maatregelen. De selectiecriteria 
staan borg voor de gelijke behandeling 
van de aanvragers, voor een beter gebruik 
van de financiële middelen en voor het 
afstemmen van de maatregelen 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Bij de vaststelling 
van de selectiecriteria wordt het 
evenredigheidsbeginsel toegepast wanneer 
er sprake is van kleine subsidies.

1. De voor het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
bevoegde beheersautoriteit stelt na overleg 
met het monitoringcomité criteria vast voor 
de selectie van concrete acties in het kader 
van alle maatregelen. De selectiecriteria
zorgen ervoor dat de voor 
landbouwbedrijven bedoelde maatregelen 
alleen worden toegepast voor "actieve 
landbouwers" zoals gedefinieerd in 
Verordening (EU) nr. [...] [DP]. Ook staan
deze criteria borg voor een beter gebruik 
van de financiële middelen en voor het 
afstemmen van de maatregelen 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Bij de vaststelling 
van de selectiecriteria wordt het 
evenredigheidsbeginsel toegepast wanneer 
er sprake is van kleine subsidies.

Or. es

Motivering

Steun in de vorm van maatregelen die bestemd zijn voor landbouwbedrijven moet alleen 
worden toegekend aan actieve landbouwers in de zin van de voorgestelde verordening inzake 
rechtstreekse GLB-betalingen. Als dit onderscheid in de eerste pijler wordt gemaakt, moet dat 
ook bij de tweede pijler gebeuren.

Amendement 1727
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
bevoegde beheersautoriteit stelt na overleg 
met het monitoringcomité criteria vast voor 
de selectie van concrete acties in het kader 
van alle maatregelen. De selectiecriteria 
staan borg voor de gelijke behandeling van 
de aanvragers, voor een beter gebruik van 
de financiële middelen en voor het 
afstemmen van de maatregelen 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Bij de vaststelling 
van de selectiecriteria wordt het 
evenredigheidsbeginsel toegepast wanneer 
er sprake is van kleine subsidies.

1. De voor het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
bevoegde beheersautoriteit kan na overleg 
met het monitoringcomité een reeks 
criteria vaststellen voor de selectie van 
concrete acties in het kader van alle 
maatregelen. De selectiecriteria staan borg 
voor de gelijke behandeling van de 
aanvragers, voor een beter gebruik van de 
financiële middelen en voor het afstemmen 
van de maatregelen overeenkomstig de 
EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Bij de vaststelling 
van de selectiecriteria wordt het 
evenredigheidsbeginsel toegepast wanneer 
er sprake is van kleine subsidies.

Or. fr

Amendement 1728
Elisabeth Jeggle

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
bevoegde beheersautoriteit stelt na overleg 
met het monitoringcomité criteria vast voor 
de selectie van concrete acties in het kader 
van alle maatregelen. De selectiecriteria 
staan borg voor de gelijke behandeling van 
de aanvragers, voor een beter gebruik van 
de financiële middelen en voor het 
afstemmen van de maatregelen 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Bij de vaststelling 
van de selectiecriteria wordt het 
evenredigheidsbeginsel toegepast wanneer 
er sprake is van kleine subsidies.

1. De voor het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
bevoegde beheersautoriteit stelt na overleg 
met het monitoringcomité criteria vast voor 
de selectie van concrete acties in het kader 
van alle maatregelen. De selectiecriteria 
staan borg voor de gelijke behandeling van 
de aanvragers, voor een beter gebruik van 
de financiële middelen en voor het 
afstemmen van de maatregelen 
overeenkomstig de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Bij de vaststelling
en toepassing van de selectiecriteria wordt 
het evenredigheidsbeginsel toegepast.
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Or. de

Amendement 1729
Giancarlo Scottà, 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
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stelt de beheersautoriteit op 
programmaniveau een definitie van
"plattelandsgebied" vast.

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stellen de lidstaten een 
definitie van "plattelandsgebied" vast.

Or. it

Amendement 1730
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stelt de beheersautoriteit op 
programmaniveau een definitie van 
"plattelandsgebied" vast.

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stellen de lidstaten op 
programmaniveau een definitie van 
"plattelandsgebied" vast.

Or. de

Amendement 1731
Hynek Fajmon

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stelt de beheersautoriteit op 
programmaniveau een definitie van 
"plattelandsgebied" vast.

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stelt de beheersautoriteit in 
zijn plattelandsontwikkelingsprogramma 
een definitie van "plattelandsgebied" vast.

Or. en

Amendement 1732
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stelt de beheersautoriteit op 
programmaniveau een definitie van 
"plattelandsgebied" vast.

Met het oog op de toepassing van deze 
verordening stelt de beheersautoriteit op 
programmaniveau een definitie van 
"plattelandsgebied" vast. De 
beheersautoriteit kan ook meerdere 
specifieke gebieden aanwijzen binnen een 
specifieke maatregel, indien daar een 
objectieve reden voor bestaat.

Or. de

Amendement 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op de in lid 1 bedoelde toewijzing wordt 
een som van 30 miljoen euro uitgetrokken 
voor de financiering van de in artikel 56 
bedoelde prijs voor innovatieve 
plaatselijke samenwerking.

Schrappen
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Or. de


