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Amendement 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te voorkomen dat de bedragen 
voor de financiering van het GLB 
uitstijgen boven de jaarlijkse maxima als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], moet het 
mogelijk blijven om de hoogte van de 
rechtstreekse steun in een kalenderjaar aan 
te passen. Daarbij mogen alleen de 
rechtstreekse betalingen van meer dan 
5 000 euro die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan een landbouwer worden 
toegekend, worden aangepast. Gelet op de 
hoogte van de rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in Bulgarije, Kroatië en 
Roemenië in het kader van de toepassing 
van het mechanisme voor geleidelijke 
integratie op alle in deze lidstaten
toegekende rechtstreekse betalingen, mag 
dit instrument voor begrotingsdiscipline in 
Bulgarije en Roemenië pas op 1 januari 
2016 en in Kroatië pas op 1 januari 2022 in 
werking treden.

(11) Om te voorkomen dat de bedragen 
voor de financiering van het GLB 
uitstijgen boven de jaarlijkse maxima als 
bedoeld in artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. [...] [HZV], moet het 
mogelijk blijven om de hoogte van de 
rechtstreekse steun in een kalenderjaar aan 
te passen. Daarbij mogen alleen de 
rechtstreekse betalingen van meer dan 
5 000 euro die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan een landbouwer worden 
toegekend, worden aangepast. Gelet op de 
hoogte van de rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in Kroatië in het kader van de 
toepassing van het mechanisme voor 
geleidelijke integratie op alle in deze 
lidstaat toegekende rechtstreekse 
betalingen, mag dit instrument voor 
begrotingsdiscipline in Kroatië pas op 1 
januari 2022 in werking treden.

Or. en

Amendement 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 – zin 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Bulgarije, Kroatië en 
Roemenië, waar de rechtstreekse 
betalingen zich nog in de fase van 

Om een gelijke behandeling te waarborgen 
van landbouwers in Kroatië, waar de 
rechtstreekse betalingen zich nog in de fase 
van geleidelijke integratie bevinden, moet 
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geleidelijke integratie bevinden, moet de 
ondergrens voor deze landen berusten op 
het uiteindelijke bedrag dat aan het einde 
van het proces van geleidelijke integratie 
wordt toegekend.

de ondergrens voor deze landen berusten 
op het uiteindelijke bedrag dat aan het 
einde van het proces van geleidelijke 
integratie wordt toegekend.

Or. en

Amendement 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de in artikel 16 
bedoelde geleidelijke invoering van 
rechtstreekse betalingen is lid 1 van het 
onderhavige artikel vanaf 1 januari 2016 
op Bulgarije en Roemenië en vanaf 1 
januari 2022 op Kroatië van toepassing.

2. In het kader van de in artikel 16 
bedoelde geleidelijke invoering van 
rechtstreekse betalingen is lid 1 van het 
onderhavige artikel vanaf 1 januari 2022 
op Kroatië van toepassing.

Or. en

Amendement 2296
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – laatste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Kroatië wordt het in lid 1 bedoelde 
aangevraagde of toe te kennen bedrag voor 
de jaren 2014-2021 berekend op basis van 
het bedrag dat in bijlage V bis, onder A, 
wordt vermeld. 

In Kroatië wordt het in lid 1 bedoelde 
aangevraagde of toe te kennen bedrag voor 
de jaren 2014-2020 berekend op basis van 
het bedrag dat in bijlage V bis, onder A, 
wordt vermeld, waarbij geen negatieve 
financiële gevolgen voor de directe 
betalingen van de bestaande EU-27 
mogen ontstaan.

Or. de
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Amendement 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geleidelijke invoering van rechtstreekse 
betalingen in Bulgarije en Roemenië

Schrappen

Or. en


