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Amendement 1
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 9, 291, 298, 302

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het algemene raamwerk van het GLB 
draagt de steun voor 
plattelandsontwikkeling bij tot de 
verwezenlijking van de volgende 
doelstellingen:

In het algemene raamwerk van het GLB 
draagt de steun voor 
plattelandsontwikkeling bij tot de 
verwezenlijking van de volgende 
doelstellingen:

(1) een concurrerende landbouw; (1) het bevorderen van een concurrerende 
land- en bosbouw;

(2) een duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie;

(2) het zorgen voor een duurzaam beheer 
van de natuurlijke hulpbronnen en 
klimaatactie;

(3) een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden.

(3) het realiseren van een evenwichtige 
territoriale ontwikkeling van de 
plattelandseconomie n en -
gemeenschappen ten behoeve van het 
scheppen en behouden van 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 2
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 10-14, 311, 317, 322-335, 339, 
354-355, 359-364, 368-370, 384, 428

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwezenlijking van de prioriteiten van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid en van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, wordt nagestreefd aan de 

De verwezenlijking van de prioriteiten van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid en van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, wordt nagestreefd aan de 
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hand van de volgende zes EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling, die de 
desbetreffende thematische doelstellingen 
van het GSK weerspiegelen:

hand van de volgende zes EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling, die de 
desbetreffende thematische doelstellingen 
van het GSK weerspiegelen:

(1) bevordering van de kennisoverdracht en 
innovatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en in plattelandsgebieden, 
met bijzondere aandacht voor:

(1) bevordering van de kennisoverdracht en 
innovatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en in plattelandsgebieden, 
met bijzondere aandacht voor:

(a) het stimuleren van innovatie en van de 
kennisbasis in plattelandsgebieden;

(a) het stimuleren van innovatie, nieuwe 
vormen van samenwerking en de 
ontwikkeling van de kennisbasis in 
plattelandsgebieden;

(b) het verstevigen van de banden tussen de 
landbouw- en de bosbouwsector en 
onderzoek en innovatie; 

(b) het verstevigen van de banden tussen de 
landbouw- en de bosbouwsector en 
onderzoek en innovatie; 

(c) het stimuleren van een leven lang leren 
en beroepsopleiding in de landbouw- en de 
bosbouwsector;

(c) het stimuleren van een leven lang leren 
en beroepsopleiding in de landbouw- en de 
bosbouwsector, ook met betrekking tot het 
bewustzijn van 
landbouwbedrijfsveiligheid;

(2) versterking van het 
concurrentievermogen van alle 
landbouwtypen en verbetering van de 
rendabiliteit van de landbouwbedrijven, 
met bijzondere aandacht voor:

(2) verbetering van de rendabiliteit van de 
bedrijven en versterking van het 
concurrentievermogen van alle landbouw-
en bosbouwtypen alsook van de 
voedingssector, met bijzondere aandacht 
voor:

(a) het faciliteren van de herstructurering 
van landbouwbedrijven met ernstige 
structurele problemen, met name 
landbouwbedrijven met een geringe 
marktdeelname, marktgerichte 
landbouwbedrijven in bepaalde sectoren 
en landbouwbedrijven die hun 
landbouwactiviteiten moeten diversifi ren;

(a) het stimuleren van investeringen in 
innoverende landbouwtechnologie n en 
het faciliteren van de verspreiding en de 
toepassing ervan;

(b) het faciliteren van de verjonging in de
landbouwsector;

(b) het faciliteren van de instap van jonge, 
goed opgeleide personen in de landbouw, 
onder meer door de overname van 
landbouwbedrijven door de jongere 
generatie;

(b bis) het opvoeren van de economische 
prestaties van alle landbouwbedrijven en 
het stimuleren van de marktdeelname en -
ori ntering en van diversificatie van hun 
activiteiten;
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(b ter) het faciliteren van de 
herstructurering en de modernisering van 
landbouwbedrijven;
(b quater) het handhaven van productieve 
landbouw in berg- of probleemgebieden, 
of in ultraperifere gebieden;
(b quinquies) het verbeteren van het 
concurrentievermogen van de 
voedselverwerkingssector, ook middels 
vergroting van de effici ntie, en van de aan 
landbouwproducten toegevoegde waarde;

(3) bevordering van de organisatie van de 
voedselketen en van het risicobeheer in de 
landbouw, met bijzondere aandacht voor:

(3) bevordering van de organisatie van de 
voedselketen en van het risicobeheer in de 
landbouw, met bijzondere aandacht voor:

(a) het beter integreren van de primaire 
producenten in de voedselketen aan de 
hand van kwaliteitsregelingen, 
afzetbevordering op plaatselijke markten 
en korte voorzieningsketens, 
producentengroeperingen en 
brancheorganisaties;

(a) het beter integreren van de primaire 
producenten in de voedselketen aan de 
hand van kwaliteitsregelingen, 
afzetbevordering op plaatselijke markten 
en korte voorzieningsketens, 
producentengroeperingen en 
brancheorganisaties;

(b) het steunen van risicobeheer op 
landbouwbedrijfsniveau;

(b) het steunen van risicopreventie en -
beheer op landbouwbedrijfsniveau;

(4) herstel, instandhouding en verbetering 
van ecosystemen die aangewezen zijn op
de landbouw en de bosbouw, met 
bijzondere aandacht voor:

(4) herstel, instandhouding en verbetering 
van ecosystemen die be๏nvloed worden 
door de landbouw en de bosbouw, met 
bijzondere aandacht voor:

(a) het herstellen en in stand houden van de 
biodiversiteit, met inbegrip van Natura 
2000-gebieden en landbouw met een hoge 
natuurwaarde, en van de toestand van de 
Europese landschappen; 

(a) het herstellen en in stand houden van de 
biodiversiteit, met inbegrip van Natura 
2000-gebieden en landbouw met een hoge 
natuurwaarde, en van de toestand van de 
Europese landschappen; 

(a bis) het verbeteren van het 
dierenwelzijn;

(b) het verbeteren van het waterbeheer; (b) het verbeteren van het waterbeheer;

(c) het verbeteren van het bodembeheer; (c) het verbeteren van het bodembeheer;

(5) bevordering van het effici nte gebruik 
van hulpbronnen en steun voor de omslag 
naar een koolstofarme en 
klimaatbestendige economie in de 
landbouw-, de voedsel- en de 
bosbouwsector, met bijzondere aandacht 

(5) bevordering van het effici nte gebruik 
van hulpbronnen en steun voor de omslag 
naar een koolstofarme en 
klimaatbestendige economie in de 
landbouw-, de voedsel- en de 
bosbouwsector, met bijzondere aandacht 
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voor: voor:

(a) het bevorderen van een effici nter 
watergebruik in de landbouwsector;

(a) het bevorderen van een effici nter 
watergebruik in de landbouwsector;

(b) het bevorderen van een effici nter 
energiegebruik in de landbouw- en de 
voedingssector;

(b) het bevorderen van een effici nter 
energiegebruik in de landbouw- en de 
voedingssector;

(c) het faciliteren van de levering en het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, van bijproducten, afvalmateriaal, 
residuen en andere non-foodgrondstoffen 
ten bate van de bio-economie;

(c) het faciliteren van de levering en het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, van bijproducten, afvalmateriaal, 
residuen en andere non-foodgrondstoffen 
ten bate van de bio-economie;

(d) het reduceren van de stikstofoxide- en
de methaanuitstoot door de landbouw;

(d) het reduceren van de broeikasgas- en 
de ammoniakuitstoot door de landbouw en 
het verbeteren van de luchtkwaliteit;

(e) het bevorderen van koolstofopslag in de 
landbouw- en de bosbouwsector;

(e) het bevorderen van koolstofbehoud en -
opslag in de landbouw- en de 
bosbouwsector;

(e bis) het faciliteren van het gebruik van 
nieuwe, op onderzoek stoelende producten 
en toepassingsmethoden en -processen in 
de agrivoedselketen, teneinde het 
biodiversiteitsbeheer en de 
hulpbronneneffici ntie te verbeteren;

(6) bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en economische 
ontwikkeling in plattelandsgebieden, met 
bijzondere aandacht voor:

(6) bevordering van sociale inclusie, 
armoedebestrijding en economische 
ontwikkeling in plattelandsgebieden, met 
bijzondere aandacht voor:

(a) het faciliteren van diversifi ring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid;

(a) het faciliteren van diversifi ring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid;

(b) het stimuleren van de plaatselijke 
ontwikkeling in plattelandsgebieden;

(b) het stimuleren van de plaatselijke 
ontwikkeling in plattelandsgebieden;

(c) het verbeteren van de toegankelijkheid, 
het gebruik en de kwaliteit van informatie-
en communicatietechnologie n (ICT) in 
plattelandsgebieden.

(c) het verbeteren van de toegankelijkheid, 
het gebruik en de kwaliteit van informatie-
en communicatietechnologie n (ICT) in 
plattelandsgebieden.

Alle prioriteiten dragen bij aan de 
horizontale doelstellingen inzake innovatie, 
milieu en het matigen van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Alle prioriteiten dragen bij aan de 
horizontale doelstellingen inzake innovatie, 
milieu en het matigen van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Or. en
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Amendement 3
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 458 en 461

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ELFPO treedt in de lidstaten op door 
middel van de programma's voor 
plattelandsontwikkeling. Aan de hand van 
deze programma's wordt uitvoering 
gegeven aan een strategie die moet leiden 
tot de verwezenlijking van de EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling 
met behulp van een samenstel van 
maatregelen die worden omschreven in 
titel III en voor de verwezenlijking 
waarvan om steun uit het ELFPO wordt 
verzocht.

1. Het ELFPO treedt in de lidstaten op door 
middel van de programma's voor 
plattelandsontwikkeling. Aan de hand van 
deze programma's wordt uitvoering 
gegeven aan een strategie die moet leiden 
tot de verwezenlijking van de EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling 
met behulp van een samenstel van 
maatregelen die worden omschreven in 
titel III en voor de verwezenlijking 
waarvan om steun uit het ELFPO wordt 
verzocht.

2. Een lidstaat kan hetzij een enkel 
programma voor zijn gehele grondgebied, 
hetzij een reeks regionale programma's 
indienen.

2. Een lidstaat kan een enkel programma 
voor zijn gehele grondgebied, hetzij een 
reeks regionale programma's indienen, of 
allebei. Op nationaal niveau ingevoerde 
maatregelen mogen niet via regionale 
programma's worden ingevoerd.

3. Lidstaten met regionale programma's 
kunnen ook een nationaal kader met 
gemeenschappelijke elementen voor deze 
programma's en zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing ter goedkeuring 
voorleggen. 

3. Lidstaten met regionale programma's 
kunnen ook een nationaal kader met 
gemeenschappelijke elementen voor deze 
programma's en zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing ter goedkeuring 
voorleggen. 

Or. en

Amendement 4
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 472, 475, 479, 501, 530, 536-
538
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's opnemen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling en gericht zijn op 
specifieke behoeften, met name in verband 
met:

1. De lidstaten kunnen, als bijdrage tot de 
verwezenlijking van prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling, in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's opnemen die 
gericht zijn op specifieke behoeften. 
Dergelijke thematische subprogramma's 
kunnen, onder andere, betrekking hebben 
op:

(a) jonge landbouwers; (a) jonge landbouwers; 

(b) kleine landbouwbedrijven zoals 
bedoeld in artikel 20, lid 2, derde alinea; 

(b) kleine landbouwbedrijven zoals 
bedoeld in artikel 20, lid 2, derde alinea; 

(c) berggebieden zoals bedoeld in artikel 
33, lid 2; 

(c) berggebieden zoals bedoeld in artikel 
33, lid 2; 

(d) korte voorzieningsketens. (d) korte voorzieningsketens;
(d bis) vrouwen in plattelandsgebieden.

Een indicatieve lijst van maatregelen en 
soorten concrete acties die bijzonder 
relevant zijn voor elk thematisch 
subprogramma, is opgenomen in bijlage 
III.

Een indicatieve lijst van maatregelen en 
soorten concrete acties die bijzonder 
relevant zijn voor elk thematisch 
subprogramma, is opgenomen in bijlage 
III.

2. In de thematische subprogramma's kan 
tevens worden ingespeeld op specifieke 
behoeften in verband met de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een aanzienlijke impact op de ontwikkeling 
van een specifiek plattelandsgebied.

2. In de thematische subprogramma's kan 
tevens worden ingespeeld op specifieke 
behoeften in verband met de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een aanzienlijke impact op de ontwikkeling 
van een specifiek plattelandsgebied of 
andere specifieke behoeften van de 
lidstaat.

3. De in bijlage I vastgestelde 
steunpercentages mogen met 10 
procentpunten worden verhoogd wanneer 
sprake is van concrete acties waarvoor 
steun wordt verleend in het kader van 
thematische subprogramma's betreffende 
kleine landbouwbedrijven en korte 
voorzieningsketens. De maximale 
steunpercentages betreffende jonge 
landbouwers en berggebieden mogen 

3. De in bijlage I vastgestelde 
steunpercentages mogen met 10 
procentpunten worden verhoogd wanneer 
sprake is van concrete acties waarvoor 
steun wordt verleend in het kader van 
thematische subprogramma's betreffende 
kleine landbouwbedrijven en korte 
voorzieningsketens. De maximale 
steunpercentages betreffende, onder 
andere, jonge landbouwers en 
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overeenkomstig bijlage I worden verhoogd. 
De som van beide steunpercentages mag 
echter niet meer dan 90 % bedragen.

berggebieden mogen overeenkomstig 
bijlage I worden verhoogd. De som van 
beide steunpercentages mag echter niet 
meer dan 90 % bedragen.

Or. en

Amendement 5
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 645-649, 651, 652, 658 en 659

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor acties op het gebied 
van beroepsopleiding en verwerving van 
deskundigheid, voor 
demonstratieactiviteiten en voor 
voorlichtingsacties. Acties op het gebied 
van beroepsopleiding en verwerving van 
deskundigheid kunnen 
opleidingscursussen, workshops en 
coaching omvatten.

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor acties op het gebied 
van beroepsopleiding en verwerving van 
deskundigheid, voor 
demonstratieactiviteiten en voor 
voorlichtingsacties. Acties op het gebied 
van beroepsopleiding en verwerving van 
deskundigheid kunnen 
opleidingscursussen, workshops en
coaching omvatten.

Er kan tevens steun worden verleend voor 
korte uitwisselingen op 
bedrijfsbeheersniveau korte
bedrijfsbezoeken.

Er kan tevens steun worden verleend voor 
korte uitwisselingen op landbouw- en 
bosbouwbeheersniveau en voor bezoeken 
aan landbouw- en bosbouwbedrijven.

2. De in het kader van deze maatregel 
verleende steun komt ten gunste van 
personen die actief zijn in de landbouw-, 
de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector, aan grondbeheerders en 
aan andere marktdeelnemers, met name 
kmo's die actief zijn in 
plattelandsgebieden. 

2. De in het kader van deze maatregel 
verleende steun komt ten gunste van 
personen die actief zijn in de landbouw-, 
de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector, aan grondbeheerders en 
aan andere marktdeelnemers, met name 
kmo's die actief zijn in 
plattelandsgebieden. Wanneer in het kader 
van deze maatregel steun aan kmo's wordt 
verleend, kan de prioriteit worden 
gegeven aan kmo's die een band hebben 
met de landbouw- en de bosbouwsector. 

De verlener van de diensten op het gebied 
van opleiding, andere vormen van 
kennisoverdracht of voorlichting is de 

De verlener van de diensten op het gebied 
van opleiding, andere vormen van 
kennisoverdracht of voorlichting, die een 
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begunstigde van de steun. openbare instantie kan zijn, is de 
begunstigde van de steun.

3. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor cursussen of 
stages die deel uitmaken van normale 
programma's of leergangen van het 
middelbaar of hoger onderwijs.

3. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor cursussen of 
stages die deel uitmaken van normale 
programma's of leergangen van het 
middelbaar of hoger onderwijs.

De organisaties die 
kennisoverdrachtsdiensten en 
voorlichtingsdiensten aanbieden, 
beschikken over hiertoe gekwalificeerd en 
geregeld opgeleid personeel.

De organisaties die 
kennisoverdrachtsdiensten en 
voorlichtingsdiensten aanbieden, 
beschikken over hiertoe gekwalificeerd en 
geregeld opgeleid personeel.

4. In het kader van deze maatregel worden 
de kosten voor het organiseren en 
uitvoeren van de kennisoverdrachtsacties 
en de voorlichtingsacties gesubsidieerd. In 
het geval van demonstratieprojecten mag 
tevens steun worden verleend ter dekking 
van de betrokken investeringskosten. De 
kosten in verband met de reis-, verblijfs- en
dagvergoedingen van de deelnemers, 
alsmede de kosten voor de vervanging van 
de landbouwers worden eveneens 
gesubsidieerd. 

4. In het kader van deze maatregel worden 
de kosten voor het organiseren en 
uitvoeren van de kennisoverdrachtsacties 
en de voorlichtingsacties gesubsidieerd. In 
het geval van demonstratieprojecten mag 
tevens steun worden verleend ter dekking 
van de betrokken investeringskosten. De 
kosten in verband met de reis-, verblijfs- en 
dagvergoedingen van de deelnemers, 
alsmede de kosten voor de vervanging van 
de landbouwers worden eveneens 
gesubsidieerd. 

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 90 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de nadere omschrijving 
van de subsidiabele kosten, de 
minimumkwalificaties van de organisaties 
die kennisoverdrachtsdiensten aanbieden, 
en de looptijd en inhoud van de regelingen 
voor uitwisselingen op 
bedrijfsbeheersniveau en bezoeken.

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 90 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de nadere omschrijving 
van de subsidiabele kosten, de 
minimumkwalificaties van de organisaties 
die kennisoverdrachtsdiensten aanbieden, 
en de looptijd en inhoud van de regelingen 
voor uitwisselingen op 
bedrijfsbeheersniveau en bezoeken.

Or. en

Amendement 6
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 682, 700, 708, 709, 726, 727, 
729, 731, 733, 735-737, 740 en 741
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend om:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend om:

(a) landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden te helpen profiteren 
van adviesdiensten om de economische en 
ecologische prestatie alsook de 
klimaatvriendelijkheid en –bestendigheid 
van hun bedrijf, onderneming en/of 
investering te verbeteren;

(a) landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden te helpen profiteren 
van adviesdiensten om de economische en 
ecologische prestatie alsook de 
klimaatvriendelijkheid en –bestendigheid 
van hun bedrijf, onderneming en/of 
investering te verbeteren;

(b) de oprichting van 
bedrijfsbeheersdiensten, 
bedrijfsverzorgingsdiensten en 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en van bedrijfsadviesdiensten voor de 
bosbouw te stimuleren, met inbegrip van 
het in de artikelen 12, 13 en 14 van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 bedoelde 
bedrijfsadviseringssysteem;

(b) de oprichting van 
bedrijfsbeheersdiensten, 
bedrijfsverzorgingsdiensten en 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en van bedrijfsadviesdiensten voor de 
bosbouw te stimuleren, met inbegrip van 
het in de artikelen 12, 13 en 14 van 
Verordening (EU) nr. HV/2012 bedoelde 
bedrijfsadviseringssysteem;

(c) de opleiding van de adviseurs te 
bevorderen.

(c) de opleiding van de adviseurs te 
bevorderen;

(c bis) de vestiging van jonge landbouwers 
te steunen.

2. De verlener van de advies- of 
opleidingsdiensten is de begunstigde van 
de in lid 1, onder a) en c), bedoelde steun. 
De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt 
verleend aan de autoriteit of de organisatie 
die wordt geselecteerd om de 
bedrijfsbeheersdiensten, 
bedrijfsverzorgingsdiensten en 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en de bedrijfsadviesdiensten voor de 
bosbouw op te richten.

2. De verlener van de advies- of 
opleidingsdiensten is de begunstigde van 
de in lid 1, onder a), c) en c bis), bedoelde 
steun. De in lid 1, onder b), bedoelde steun 
wordt verleend aan de autoriteit of de 
organisatie die wordt geselecteerd om de 
bedrijfsbeheersdiensten, 
bedrijfsverzorgingsdiensten en 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en de bedrijfsadviesdiensten voor de 
bosbouw op te richten.

3. De autoriteiten of de organisaties die 
worden geselecteerd om advies te 
verstrekken, beschikken over hiertoe 
gekwalificeerd en geregeld opgeleid 
personeel, alsmede over ervaring op het 
gebied van adviesverstrekking, en zijn 
betrouwbaar gebleken op de gebieden 

3. De autoriteiten of de organisaties die 
worden geselecteerd om advies te 
verstrekken, beschikken over hiertoe 
gekwalificeerd en geregeld opgeleid 
personeel, alsmede over ervaring op het 
gebied van adviesverstrekking, en geven 
blijk van hun onafhankelijkheid en 
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waarover zij advies verstrekken. De 
selectieprocedure is objectief en staat open 
voor zowel openbare als particuliere 
organisaties.

betrouwbaarheid op de gebieden waarover 
zij advies verstrekken. De 
selectieprocedure valt onder het 
publiekrecht en staat open voor zowel 
openbare als particuliere organisaties. De 
selectieprocedure is objectief en sluit 
kandidaten met belangenconflicten uit.

Bij het verstrekken van advies nemen de 
adviesdiensten de in artikel 13, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. HV/2012 bedoelde 
vertrouwelijkheidsvoorschriften in acht.

Bij het verstrekken van advies nemen de 
adviesdiensten de in artikel 13, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. HV/2012 bedoelde 
vertrouwelijkheidsvoorschriften in acht.

3 bis. Het bedrijfsadviseringssysteem 
voldoet aan de bepalingen van artikel 12 
van Verordening (EU) nr. HV/2012. 
Aanvullende steun voor adviesdiensten 
wordt alleen toegekend als de lidstaat een 
bedrijfsadviseringssysteem volgens artikel 
12 van Verordening (EU) nr. HV/2012 
heeft opgezet.

4. Het aan landbouwers te verstrekken 
advies staat in verband met ten minste   n 
EU-prioriteit voor plattelandsontwikkeling 
en heeft betrekking op ten minste   n van de 
volgende elementen:

4. Het aan landbouwers te verstrekken 
advies staat in verband met twee of meer
EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling en heeft 
betrekking op twee of meer van de 
volgende elementen:

(a) een of meer uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en/of normen 
inzake een goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 
HV/2012;

(a) een of meer uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en/of normen 
inzake een goede landbouw- en 
milieuconditie zoals bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 
HV/2012;

(b) in voorkomend geval, de klimaat- en 
milieuvriendelijke praktijken zoals bedoeld 
in titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) RB/2012 en het onderhoud van het 
landbouwgebied zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 
RB/2012;

(b) in voorkomend geval, de klimaat- en 
milieuvriendelijke praktijken zoals bedoeld 
in titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) RB/2012 en het onderhoud van het 
landbouwgebied zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 
RB/2012;

(c) de voorschriften en acties betreffende 
matiging van en aanpassing van de 
klimaatverandering, biodiversiteit, 
bescherming van water en bodem, melding 
van dierziekten en innovatie zoals bedoeld 
in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 
HV/2012; 

(c) de voorschriften en acties betreffende 
matiging van en aanpassing van de 
klimaatverandering, biodiversiteit, 
bescherming van water en bodem, melding 
van dierziekten en innovatie zoals bedoeld 
in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 
HV/2012; 
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(d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteit van de kleine 
landbouwbedrijven zoals vastgesteld door 
de lidstaten en ten minste van de 
landbouwbedrijven die deelnemen aan de 
in titel V van Verordening (EU) nr. 
RB/2012 bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers; of

(d) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteit van de kleine
landbouwbedrijven zoals vastgesteld door 
de lidstaten en ten minste van de 
landbouwbedrijven die deelnemen aan de 
in titel V van Verordening (EU) nr. 
RB/2012 bedoelde regeling voor kleine 
landbouwers; of

(e) in voorkomend geval, op EU-wetgeving
gebaseerde arbeidsveiligheidsnormen.

(e) in voorkomend geval, op EU- of 
nationale wetgeving gebaseerde arbeids-
of bedrijfsveiligheidsnormen;
(e bis) steun voor de vestiging van jonge 
landbouwers of nieuwe landbouwers, 
toegang tot grond en/of leningen voor het 
oprichten van een bedrijf;
(e ter) de duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van 
landbouwbedrijven, in overeenstemming 
met alle in de programma's voor 
plattelandsontwikkeling aanbevolen 
maatregelen, met inbegrip van 
bedrijfsmodernisering, verbetering van 
het concurrentievermogen, 
sectorintegratie en de ontwikkeling van 
biologische landbouw;
(e quater) specifieke adviesdiensten ter 
ondersteuning van de plaatselijke 
verwerking en het op de markt brengen 
over geringe afstanden, met inbegrip van 
de opleiding en de uitvoering van 
aangepaste hygi nische voorschriften en 
voedselveiligheidsnormen;
(e quinquies) de "one health"-aspecten 
van de veehouderij.

Het advies kan ook betrekking hebben op 
andere thema's die verband houden met de 
economische, agrarische en ecologische 
prestatie van het landbouwbedrijf.

Het advies kan ook betrekking hebben op 
andere thema's die verband houden met de 
economische, agrarische en ecologische 
prestatie van het landbouwbedrijf.

5. Het advies voor bosbezitters heeft op 
zijn minst betrekking op de ter zake 
relevante vereisten in het kader van de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG en 
2000/60/EG. Het advies kan ook 
betrekking hebben op thema's die verband 
houden met de economische en 

5. Het advies voor bosbezitters heeft op 
zijn minst betrekking op de ter zake 
relevante vereisten in het kader van de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG en 
2000/60/EG. Het advies kan ook 
betrekking hebben op thema's die verband 
houden met de economische en 
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ecologische prestatie van het 
bosbouwbedrijf.

ecologische prestatie van het 
bosbouwbedrijf.

6. Het advies voor kmo's kan betrekking 
hebben op thema's die verband houden met 
de economische en ecologische prestatie 
van de onderneming.

6. Het advies voor kmo's kan betrekking 
hebben op thema's die verband houden met 
de economische en ecologische prestatie 
van de onderneming. De prioriteit kan 
worden gegeven aan micro-
ondernemingen en aan kmo's die een 
band hebben met de landbouw- en de 
bosbouwsector.

7. Wanneer dat gerechtvaardigd en 
steekhoudend is, kan het advies 
gedeeltelijk in groep worden verstrekt, met 
dien verstande dat rekening wordt 
gehouden met de omstandigheden van de 
individuele gebruiker van de 
adviesdiensten.

7. Wanneer dat gerechtvaardigd en 
steekhoudend is, kan het advies 
gedeeltelijk in groep worden verstrekt, met 
dien verstande dat rekening wordt 
gehouden met de omstandigheden van de 
individuele gebruiker van de 
adviesdiensten.

8. De in het kader van lid 1, onder a) en c), 
verleende steun mag de in bijlage I 
vastgestelde maximumbedragen niet 
overschrijden. De in het kader van lid 1, 
onder b), verleende steun dient over een 
periode van vijf jaar na de oprichting 
geleidelijk te worden verlaagd.

8. De in het kader van lid 1, onder a) en c), 
verleende steun mag de in bijlage I 
vastgestelde maximumbedragen niet 
overschrijden. De in het kader van lid 1, 
onder b), verleende steun dient over een 
periode van vijf jaar na de oprichting 
geleidelijk te worden verlaagd.

9. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 90 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de nadere omschrijving 
van de minimumkwalificaties van de 
adviesverstrekkende autoriteiten of 
organisaties.

9. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 90 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de nadere omschrijving 
van de minimumkwalificaties van de 
adviesverstrekkende autoriteiten of 
organisaties.

Or. en

Amendement 7
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 18, 749, 755-759, 762, 767, 
770, 771, 776-778, 780, 782, 784, 786, 787, 790-795, 800, 802 en 806
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend aan landbouwers die 
toetreden tot:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend aan landbouwers,
producentengroeperingen en 
producentenorganisaties die toetreden tot:

(a) een bij de EU-wetgeving ingestelde 
kwaliteitsregeling voor 
landbouwproducten, katoen of 
levensmiddelen; 

(a) een bij de EU-wetgeving ingestelde 
kwaliteitsregeling voor 
landbouwproducten, katoen of 
levensmiddelen; 

(b) een door de lidstaten erkende 
kwaliteitsregeling voor landbouwproducten 
die aan de volgende criteria voldoet:

(b) een door de lidstaten erkende 
kwaliteitsregeling voor landbouwproducten 
die aan de volgende criteria voldoet:

(i) de specificiteit van het eindproduct in 
het kader van dergelijke regelingen vloeit 
voort uit duidelijke verplichtingen die het 
volgende garanderen:

(i) de specificiteit van het eindproduct in 
het kader van dergelijke regelingen vloeit 
voort uit duidelijke verplichtingen die het 
volgende garanderen:

- specifieke productkenmerken, of - specifieke productkenmerken, of

- specifieke landbouw- of 
productiemethoden, of

- specifieke landbouw- of 
productiemethoden, of

- een kwaliteit van het eindproduct die uit 
het oogpunt van de gezondheid van mens,
dier of plant, het dierenwelzijn of 
milieubescherming veel verder gaat dan de 
voor het handelsproduct geldende normen;

- een kwaliteit van het eindproduct die uit 
het oogpunt van de gezondheid van mens, 
dier of plant, het dierenwelzijn of 
milieubescherming veel verder gaat dan de 
voor het handelsproduct geldende normen; 
of
- korte en lokale 
voedselvoorzieningsketens;

(ii) de regeling staat open voor alle 
producenten;

(ii) de regeling staat open voor alle 
producenten;

(iii) de regeling behelst het opstellen van 
een bindend productdossier en de naleving 
daarvan wordt geverifieerd door de 
openbare autoriteiten of door een 
onafhankelijk inspectieorganisatie;

(iii) de regeling behelst het opstellen van 
een bindend productdossier en de naleving 
daarvan wordt geverifieerd door de 
openbare autoriteiten of door een 
onafhankelijk inspectieorganisatie;

(iv) de regeling is doorzichtig en staat borg 
voor de integrale traceerbaarheid van de 
producten; 

(iv) de regeling is doorzichtig en staat borg 
voor de integrale traceerbaarheid van de 
producten; 

of of
(c) een door de lidstaten erkende (c) een door de lidstaten erkende 
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vrijwillige certificeringsregeling voor 
landbouwproducten die voldoet aan de EU-
richtsnoeren betreffende de beste 
praktijken voor de toepassing vrijwillige 
certificeringsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen.

vrijwillige certificeringsregeling voor 
landbouwproducten en landbouwbedrijven 
die voldoet aan de EU-richtsnoeren 
betreffende de beste praktijken voor de 
toepassing vrijwillige 
certificeringsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen.

1 bis. De steun kan ook dienen ter 
financiering van kosten voor landbouwers 
of producentengroeperingen en 
producentenorganisaties die voortvloeien 
uit informatie- en promotieactiviteiten 
betreffende producten die vallen onder de 
kwaliteitsregelingen als bedoeld in lid 1, 
onder a) en b).

2. De steun wordt gedurende maximaal vijf 
jaar verleend in de vorm van een jaarlijkse 
financi le stimulans waarvan het niveau 
wordt bepaald op basis van de hoogte van 
de vaste kosten die zijn gemoeid met 
deelneming aan de regelingen waarvoor de 
steun wordt verleend.

2. De steun wordt gedurende maximaal vijf 
jaar verleend in de vorm van een jaarlijkse 
financi le stimulans waarvan het niveau 
wordt bepaald op basis van de hoogte van 
de vaste kosten die zijn gemoeid met 
deelneming aan de regelingen waarvoor de 
steun wordt verleend.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan 
tevens steun worden verleend aan 
begunstigden die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 aan 
een soortgelijke regeling hebben 
deelgenomen, mits dubbele betalingen 
worden uitgesloten en de totale 
maximumduur van vijf jaar wordt 
nageleefd. De steun wordt jaarlijks 
betaald na overlegging van documenten 
die deelname aan de regeling staven. De 
producent behoeft echter   n aanvraag voor 
een periode van vijf jaar te doen.

Met het oog op de toepassing van dit lid 
wordt onder "vaste kosten" verstaan de 
kosten die worden gemaakt om tot een 
kwaliteitsregeling waarvoor steun wordt 
verleend, toe te treden, en de jaarlijkse 
bijdrage voor deelneming aan die regeling, 
inclusief, in voorkomend geval, de kosten 
voor verificatie van de naleving van het 
productdossier.

Met het oog op de toepassing van dit lid 
wordt onder "vaste kosten" verstaan de 
kosten die worden gemaakt om tot een 
kwaliteitsregeling waarvoor steun wordt 
verleend, toe te treden, en de jaarlijkse 
bijdrage voor deelneming aan die regeling, 
inclusief, in voorkomend geval, de kosten 
voor verificatie van de naleving van het 
productdossier.

3. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximumbedrag niet 

3. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximumbedrag niet 
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overschrijden. overschrijden. Wanneer in 
overeenstemming met lid 1, onder a), 
steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen, kunnen de
lidstaten een ander maximumbedrag 
vaststellen.

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de specifieke EU-kwaliteitsregelingen 
die onder lid 1, onder a), vallen.

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de specifieke EU-kwaliteitsregelingen 
die onder lid 1, onder a), vallen.

Or. en

Amendement 8
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 19-22, 812-814, 817-819, 828, 
829, 833, 834, 837, 838, 841, 850, 853, 855, 867-877, 884, 886, 903, 904 en 995

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor roerende en/of 
onroerende investeringen die:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor roerende en/of 
onroerende investeringen die:

(a) leiden tot een verbetering van de 
algehele prestatie van het landbouwbedrijf;

(a) leiden tot een verbetering van de 
algehele prestatie en duurzaamheid van 
het landbouwbedrijf, met inbegrip van zijn 
energie-effici ntie en zijn 
broeikasgasbalans;

(b) betrekking hebben op de verwerking, 
de afzet en/of de ontwikkeling van in 
bijlage I bij het Verdrag vermelde 
landbouwproducten of katoen. Het 
productieproces mag een product 
opleveren dat niet in die bijlage wordt 
vermeld;

(b) betrekking hebben op de verwerking, 
de afzet, de bewaring of de ontwikkeling 
van in bijlage I bij het Verdrag vermelde 
landbouwproducten of katoen, met 
inbegrip van dergelijke producten die 
onder de kwaliteitsregelingen als bedoeld 
in artikel 17 vallen; het productieproces 
mag een product opleveren dat niet in die 
bijlage wordt vermeld; steun kan worden 
verleend voor de oprichting of 
ontwikkeling van kleinschalige 
slachthuizen;

(c) betrekking hebben op infrastructuur 
voor de ontwikkeling en aanpassing van de 

(c) betrekking hebben op infrastructuur 
voor de ontwikkeling, modernisering of
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landbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, landinrichting en verbetering 
van land, energievoorziening en 
waterbeheer; of

aanpassing van de landbouw, inclusief op 
het gebied van de toegankelijkheid van 
landbouw- en bosgrond, landinrichting en 
verbetering van land, voorziening en 
besparing van energie en water alsmede 
collectief land- en waterbeheer; of

(d) worden beschouwd als niet-productieve 
investeringen met het oog op de nakoming 
van de agro- en de 
bosmilieuverbintenissen, de staat van 
instandhouding van de biodiversiteit op het 
gebied van soorten en habitats alsook met 
het oog op de vergroting van de 
maatschappelijke belevingswaarde van een 
Natura 2000-gebied of van een ander in het 
programma te omschrijven gebied met een 
hoge natuurwaarde.

(d) worden beschouwd als niet-productieve 
investeringen met het oog op de nakoming 
van de agro- en de 
bosmilieuverbintenissen, de staat van 
instandhouding van de biodiversiteit op het 
gebied van soorten en habitats, het 
duurzame beheer van de jachtbestanden
alsook met het oog op de vergroting van de 
maatschappelijke belevingswaarde van een 
Natura 2000-gebied of van een ander in het 
programma te omschrijven gebied met een 
hoge natuurwaarde.

2. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwbedrijven. 
Investeringssteun van de herstructurering 
van landbouwbedrijven mag slechts 
worden verleend aan landbouwbedrijven 
van een omvang die niet groter is dan de 
specifieke omvang die de lidstaten in het 
programma moeten vaststellen op basis 
van de SWOT-analyse betreffende de EU-
prioriteit voor plattelandsontwikkeling 
"versterking van het 
concurrentievermogen van alle soorten 
landbouw en verbetering van de 
rendabiliteit van de landbouwbedrijven".

2. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwbedrijven of 
aan producentengroeperingen en -
organisaties. 

3. De in het kader van deze maatregel 
verleende steun mag de in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentages 
niet overschrijden. Deze maximale 
steunpercentages mogen overeenkomstig 
de in bijlage I vastgestelde 
steunpercentages worden verhoogd 
wanneer het gaat om jonge landbouwers,
collectieve investeringen en ge๏ntegreerde 
projecten in het kader waarvan uit hoofde 
van meer dan   n maatregel steun wordt 
verleend, investeringen in gebieden met 
natuurlijke beperkingen zoals bedoeld in 
artikel 33, lid 3, en concrete acties die 

3. De in het kader van deze maatregel 
verleende steun mag de in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentages 
niet overschrijden. Deze maximale 
steunpercentages mogen overeenkomstig 
de in bijlage I vastgestelde 
steunpercentages worden verhoogd 
wanneer het gaat om jonge landbouwers; 
samenwerkingsprojecten tussen kleine 
landbouwers om de duurzame 
productiviteit van hun bedrijven te 
verbeteren en hen aan te moedigen te 
diversifi ren naar alternatieve bronnen 
van inkomsten, met inbegrip van 
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worden gesteund in het kader van het EIP
voor de productiviteit en duurzaamheid in 
de landbouw. De som van beide 
steunpercentages mag echter niet meer dan 
90 % bedragen.

verwerking; landbouwers of groepen van 
landbouwers die in agro-ecologische 
productiesystemen investeren; collectieve 
investeringen en ge๏ntegreerde projecten 
in het kader waarvan uit hoofde van meer 
dan   n maatregel steun wordt verleend;
investeringen in gebieden met natuurlijke 
beperkingen zoals bedoeld in artikel 33, lid 
3, en concrete acties die worden gesteund 
in het kader van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw. De som van beide 
steunpercentages mag echter niet meer dan 
90 % bedragen.

4. Lid 3 is niet van toepassing op in lid 1, 
onder d), bedoelde niet-productieve 
investeringen.

4. Lid 3 is niet van toepassing op in lid 1, 
onder d), bedoelde niet-productieve 
investeringen.

4 bis. Er kan steun worden verleend voor 
investeringen door landbouwers met als 
doel aanpassing aan nieuwe normen en 
voorschriften van de EU op het vlak van 
de milieubescherming, de 
volksgezondheid, dieren- en 
plantengezondheid, dierenwelzijn en 
arbeidsveiligheid, die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 9
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 23-30, 928-930, 980, 967, 970 
en 985

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze maatregel heeft betrekking op: 1. Deze maatregel heeft betrekking op:
(a) aanloopsteun ten bate van: (a) aanloopsteun ten bate van:

(i) jonge landbouwers; (i) jonge landbouwers;
(ii) niet-agrarische activiteiten in (ii) niet-agrarische activiteiten en 
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plattelandsgebieden; landbouwdienstverlening in 
plattelandsgebieden;

(iii) de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven;

(iii) de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven;

(b) investeringen in niet-agrarische 
activiteiten; 

(b) investeringen in niet-agrarische 
activiteiten; 

(c) jaarlijkse betalingen voor landbouwers 
die deelnemen aan de bij titel V van 
Verordening (EU) nr. DP/2012 ingestelde 
regeling voor kleine landbouwers (hierna 
"regeling voor kleine landbouwers" 
genoemd) die hun bedrijf definitief aan een 
andere landbouwer overdragen.

(c) eenmalige betalingen voor landbouwers 
die deelnemen aan de bij titel V van 
Verordening (EU) nr. DP/2012 ingestelde 
regeling voor kleine landbouwers (hierna 
"regeling voor kleine landbouwers" 
genoemd) die hun bedrijf definitief aan een 
andere landbouwer overdragen;
(c bis) betalingen voor landbouwers die 
hun bedrijf definitief aan een andere 
landbouwer overdragen met de bedoeling 
levensvatbare economische eenheden te 
cre ren.

2. De in lid 1, onder a) i), bedoelde steun 
wordt verleend aan jonge landbouwers.

2. De in lid 1, onder a) i), bedoelde steun 
wordt verleend aan jonge landbouwers.

De in lid 1, onder a) ii), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwers of leden 
van het landbouwershuishouden die 
diversifi ren naar niet-agrarische activiteiten 
en naar niet-agrarische kleine en micro-
ondernemingen in plattelandsgebieden.

De in lid 1, onder a) ii), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwers of leden 
van een landbouwershuishouden die 
diversifi ren naar niet-agrarische activiteiten 
en naar niet-agrarische kleine en micro-
ondernemingen in plattelandsgebieden, 
zoals degenen die actief zijn op het gebied 
van toerisme.

De in lid 1, onder a) iii), bedoelde steun 
wordt verleend aan kleine 
landbouwbedrijven zoals omschreven door 
de lidstaten.

De in lid 1, onder a) iii), bedoelde steun 
wordt verleend aan kleine 
landbouwbedrijven zoals omschreven door 
de lidstaten.

De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt 
verleend aan niet-agrarische kleine en 
micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden en aan landbouwers of 
leden van het landbouwershuishouden.

De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt 
verleend aan niet-agrarische kleine en 
micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden en aan landbouwers of 
leden van het landbouwershuishouden.

De in lid 1, onder c), bedoelde steun wordt 
verleend aan landbouwers die op het 
ogenblik van de indiening van hun 
aanvraag ten minste een jaar deelnemen 
aan de regeling voor kleine landbouwers en 
die zich ertoe verbinden hun volledige 
bedrijf en de corresponderende 

De in lid 1, onder c), bedoelde steun wordt 
verleend aan landbouwers die op het
ogenblik van de indiening van hun 
aanvraag ten minste een jaar deelnemen 
aan de regeling voor kleine landbouwers en 
die zich ertoe verbinden hun volledige 
bedrijf en de corresponderende 
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betalingsrechten definitief aan een andere 
landbouwer over te dragen. De steun wordt 
betaald vanaf de datum van de overdracht 
tot en met 31 december 2020.

betalingsrechten definitief aan een andere 
landbouwer over te dragen. De steun wordt 
berekend vanaf de datum van de 
overdracht tot en met 31 december 2020.

De in lid 1, onder c bis), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwers op 
voorwaarde dat zij:
(a) ten minste tien jaar het beroep hebben 
uitgeoefend, 
(b) zich ertoe verbinden hun volledige 
bedrijf met de permanente overdracht van 
alle corresponderende betalingsrechten 
definitief aan een andere landbouwer over 
te dragen en 

(c) alle commerci le landbouwactiviteiten 
definitief stopzetten;
De lidstaten stellen aanvullende criteria 
vast voor de levensvatbaarheid van 
economische eenheden, die in 
aanmerking kunnen komen voor steun 
overeenkomstig lid 1, onder c bis).
2 bis. Wanneer steun wordt verleend in 
overeenstemming met lid 1, onder a) ii), of 
onder b), kan de prioriteit worden gegeven 
aan niet-agrarische activiteiten die 
verband houden met de landbouw en de 
bosbouw alsook aan activiteiten die 
worden ontwikkeld door vanuit de 
gemeenschap geleide lokale 
partnerschappen. 

3. Onder "lid van het 
landbouwhuishouden" wordt verstaan een 
natuurlijke of rechtspersoon dan wel een 
groep natuurlijke of rechtspersonen, 
ongeacht de rechtspositie van de groep en 
haar leden volgens het nationale recht, 
uitgezonderd werknemers in de landbouw. 
Wanneer een rechtspersoon dan wel een 
groep van rechtspersonen als een lid van 
het landbouwhuishouden wordt 
beschouwd, moet dit lid ten tijde van het 
aanvragen van de steun een 
landbouwactiviteit op het landbouwbedrijf
uitoefenen.

3. Onder "lid van het 
landbouwhuishouden" wordt verstaan een 
natuurlijke of rechtspersoon dan wel een 
groep natuurlijke of rechtspersonen, 
ongeacht de rechtspositie van de groep en 
haar leden volgens het nationale recht, 
uitgezonderd werknemers in de landbouw. 
Wanneer een rechtspersoon dan wel een 
groep van rechtspersonen als een lid van 
het landbouwhuishouden wordt 
beschouwd, moet dit lid ten tijde van het 
aanvragen van de steun een 
landbouwactiviteit op het landbouwbedrijf 
uitoefenen.
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4. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt slechts verleend wanneer een 
bedrijfsplan wordt overgelegd. Uiterlijk zes 
maanden na de datum van het besluit tot 
verlening van de steun moet de uitvoering 
van het bedrijfsplan van start gaan.

4. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt slechts verleend wanneer een 
bedrijfsplan wordt overgelegd. Uiterlijk zes 
maanden na de datum van het besluit tot 
verlening van de steun moet de uitvoering 
van het bedrijfsplan van start gaan.

De lidstaten stellen boven- en 
benedengrenzen vast voor de toegang van 
landbouwbedrijven tot de respectievelijk in 
lid 1, onder a) i), en in lid 1, onder a) iii), 
bedoelde steun. De benedengrens voor 
steunverlening in het kader van lid 1, onder 
a) i), dient aanzienlijk hoger te liggen dan 
de bovengrens voor steunverlening in het 
kader van lid 1, onder a) iii). De steun mag 
uitsluitend worden verleend aan kleine en 
micro-ondernemingen.

De lidstaten stellen boven- en 
benedengrenzen vast voor de toegang van 
landbouwbedrijven tot de respectievelijk in 
lid 1, onder a) i), en in lid 1, onder a) iii), 
bedoelde steun. De benedengrens voor 
steunverlening in het kader van lid 1, onder 
a) i), dient aanzienlijk hoger te liggen dan 
de bovengrens voor steunverlening in het 
kader van lid 1, onder a) iii). De steun mag 
uitsluitend worden verleend aan kleine en 
micro-ondernemingen.

De in lid 1, onder a) i), bedoelde steun 
kan ook worden verleend voor het 
pachten van land door jonge landbouwers 
en kan de vorm aannemen van een 
bankwaarborg voor 
landpachtovereenkomsten en 
rentesubsidie.

5. De in lid 1, onder a) bedoelde steun 
wordt verleend in de vorm van een 
forfaitaire betaling die gedurende een 
periode van maximaal vijf jaar kan worden 
betaald in ten minste twee tranches. De 
tranches kunnen degressief zijn. De laatste 
tranche van de in lid 1, onder a i) en ii), 
bedoelde steun mag slechts worden betaald 
indien het bedrijfsplan correct wordt 
uitgevoerd. 

5. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend in de vorm van een 
forfaitaire betaling die gedurende een 
periode van maximaal vijf jaar kan worden 
betaald in ten minste twee tranches. De 
tranches kunnen degressief zijn. De laatste 
tranche van de in lid 1, onder a i) en ii), 
bedoelde steun mag slechts worden betaald 
indien het bedrijfsplan correct wordt 
uitgevoerd. 

6. Het maximale steunbedrag voor lid 1, 
onder a), is vastgesteld in bijlage I. De 
lidstaten stellen het bedrag van de in lid 1, 
onder a) i) en ii), bedoelde steun vast en 
houden daarbij onder meer rekening met de 
sociaaleconomische toestand in het 
programmagebied.

6. Het maximale steunbedrag voor lid 1, 
onder a), is vastgesteld in bijlage I. De 
lidstaten stellen het bedrag van de in lid 1, 
onder a) i) en ii), bedoelde steun vast en 
houden daarbij onder meer rekening met de 
sociaaleconomische toestand in het 
programmagebied.

7. De in lid 1, onder c), bedoelde steun 
bedraagt 120 % van de jaarlijkse betaling 
die de begunstigde heeft ontvangen in het 
kader van de regeling voor kleine 

7. De in lid 1, onder c), bedoelde steun 
bedraagt 120 % van de jaarlijkse betaling 
die de begunstigde heeft ontvangen in het 
kader van de regeling voor kleine 
landbouwers, berekend over de periode 
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landbouwers. tussen de datum van overdracht en 31 
december 2020. Het overeenkomstige 
bedrag wordt in   n keer uitbetaald.

7 bis. De in het kader van lid 1, onder (c 
bis), verleende steun wordt in   n keer 
uitbetaald en mag het in bijlage I 
vastgestelde maximumbedrag niet 
overschrijden.

8. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de minimuminhoud van 
bedrijfsplannen, en met betrekking tot de 
criteria die de lidstaten moeten gebruiken 
voor de vaststelling van de in lid 4 
bedoelde grenzen.

8. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de minimuminhoud van 
bedrijfsplannen, en met betrekking tot de 
criteria die de lidstaten moeten gebruiken 
voor de vaststelling van de in lid 4 
bedoelde grenzen.

Or. en

Amendement 10
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 31, 32, 1036, 1038 en 1042

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor:

(a) het opstellen en bijwerken van plannen 
voor de ontwikkeling van gemeenten in 
plattelandsgebieden en hun gemeentelijke 
basisdiensten, alsmede van beschermings-
en beheersplannen betreffende 
Natura 2000-gebieden en andere gebieden 
met een hoge natuurwaarde;

(a) het opstellen en bijwerken van plannen 
voor de ontwikkeling van gemeenten in 
plattelandsgebieden en hun gemeentelijke 
basisdiensten, alsmede van beschermings-
en beheersplannen betreffende 
Natura 2000-gebieden en andere gebieden 
met een hoge natuurwaarde;

(b) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van alle soorten 
kleinschalige infrastructuur, inclusief 
investeringen in hernieuwbare energie;

(b) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van alle soorten 
kleinschalige infrastructuur, inclusief de 
ontwikkeling en uitbreiding van 
plaatselijke markten en 
landbouwtoerisme; alsmede investeringen 
in hernieuwbare energie, energiezuinige 
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systemen en duurzame systemen voor 
hulpbronnen- en afvalbeheer;

(c) breedbandinfrastructuur, inclusief het 
opzetten, verbeteren en uitbreiden ervan, 
passieve breedbandinfrastructuur en de 
verlening van toegang tot breedband en 
openbare e-overheidsoplossingen;

(c) breedbandinfrastructuur, inclusief het 
opzetten, verbeteren en uitbreiden ervan, 
passieve breedbandinfrastructuur en de 
verlening van toegang tot breedband en 
openbare e-overheidsoplossingen;

(d) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van plaatselijke 
basisdiensten voor de plattelandsbevolking, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, en de 
desbetreffende infrastructuur;

(d) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van plaatselijke 
basisdiensten voor de plattelandsbevolking, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, en de 
desbetreffende infrastructuur;

(e) investeringen door openbare instanties
in recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie en de bewegwijzering voor 
toeristische bestemmingen;

(e) investeringen van algemeen nut in 
recreatie-infrastructuur, toeristische 
informatie, kleinschalige toeristische 
infrastructuur, marketing voor rurale 
toeristische diensten en de bewegwijzering 
voor toeristische bestemmingen;

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed van dorpen en rurale 
landschappen, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten;

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed van dorpen en rurale 
landschappen, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten;

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij rurale woongebieden gelegen zijn, 
met als doel de levenskwaliteit te 
verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren.

(g) investeringen voor het verplaatsen van 
activiteiten en het verbouwen van 
gebouwen of andere voorzieningen die 
dichtbij rurale woongebieden gelegen zijn, 
met als doel de levenskwaliteit te 
verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren.

De prioriteit kan worden gegeven aan 
investeringen in door de gemeenschap 
aangestuurde lokale 
ontwikkelingsinitiatieven en 
investeringsprojecten die in handen van 
de gemeenschap zijn en door haar worden 
gecontroleerd.

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor kleinschalige 
infrastructuur zoals door elke lidstaat in het 
programma wordt omschreven. In de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 

2. In het kader van deze maatregel wordt 
slechts steun verleend voor kleinschalige 
infrastructuur zoals door elke lidstaat in het 
programma wordt omschreven. In de
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
mogen echter specifieke afwijkingen van 
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dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband en hernieuwbare energie. In dat 
geval moeten duidelijke criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de hier 
bedoelde steun complementair is aan de 
steun die in het kader van andere EU-
instrumenten wordt verstrekt.

dit voorschrift worden opgenomen 
wanneer sprake is van investeringen in 
breedband en hernieuwbare energie. In dat 
geval moeten duidelijke criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de hier 
bedoelde steun complementair is aan de 
steun die in het kader van andere EU-
instrumenten wordt verstrekt.

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de 
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

3. In lid 1 bedoelde investeringen komen 
voor steun in aanmerking wanneer de 
betrokken concrete acties overeenkomstig 
de plannen voor de ontwikkeling van de 
gemeenten in plattelandsgebieden en de 
gemeentelijke basisdiensten worden 
uitgevoerd, voor zover dergelijke plannen 
voorhanden zijn en consistent zijn met de 
eventueel voorhanden zijne plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie.

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de types 
infrastructuur voor hernieuwbare energie 
die voor steun op grond van deze maategel 
in aanmerking komen.

4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de types 
infrastructuur voor hernieuwbare energie 
die voor steun op grond van deze maategel 
in aanmerking komen.

Or. en

Amendement 11
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 33, 1085 en 1095

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in de ontwikkeling van het 
bosareaal en verbetering van de 

rendabiliteit van de bossen

Investeringen in de duurzame
ontwikkeling van het bosareaal en 

verbetering van de rendabiliteit van de 
bossen

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor:

(a) bebossing en de aanleg van beboste (a) bebossing en de aanleg van beboste 
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gebieden; gebieden; 
(b) de invoering van 
boslandbouwsystemen;

(b) de invoering van 
boslandbouwsystemen;

(c) de preventie en het herstel van schade 
die aan bossen wordt toegebracht door 
bosbranden en natuurrampen, met inbegrip 
van uitbraken van plagen en ziekten, 
rampzalige gebeurtenissen en 
klimaatgerelateerde bedreigingen; 

(c) de preventie en het herstel van schade 
die aan bossen wordt toegebracht door 
bosbranden en natuurrampen, met inbegrip 
van uitbraken van plagen en ziekten, 
rampzalige gebeurtenissen en 
klimaatgerelateerde bedreigingen; 

(d) investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en de milieuwaarde alsook van 
het mitigatiepotentieel van 
bosecosystemen;

(d) investeringen ter verbetering van de 
veerkracht en de milieuwaarde alsook van 
het mitigatiepotentieel van 
bosecosystemen;

(e) investeringen in nieuwe
bosbouwtechnologie n en in de verwerking 
en de afzet van bosproducten.

(e) investeringen in betere
bosbouwtechnologie n en in de verwerking, 
het transport en de afzet van bosproducten.

2. Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 36 tot en met 
40, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Ege๏sche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en in de 
Franse overzeese departementen.

2. Beperkingen op de eigendom van bossen 
zoals bedoeld in de artikelen 23 tot en met 
27, zijn niet van toepassing op de tropische 
en subtropische bossen en op de beboste 
gebieden op de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden 
in de Ege๏sche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93 van 19 juli 
1993 houdende specifieke maatregelen 
voor bepaalde landbouwproducten ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Ege๏sche Zee, en in de Franse overzeese 
departementen.

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de indiening van een 
bosbeheersplan of een gelijkwaardig 
instrument in overeenstemming met 
duurzaam bosbeheer zoals vastgesteld in de 
ministeri le conferentie over de 
bescherming van de bossen in Europa van 
1993 (hierna: "duurzaam bosbeheer"). 

Voor landbouwbedrijven vanaf een 
bepaalde door de lidstaten in het 
programma vast te stellen omvang, is steun 
afhankelijk van de presentatie van de 
relevante gegevens van een bosbeheerplan 
of een gelijkwaardig instrument in 
overeenstemming met duurzaam bosbeheer 
zoals vastgesteld in de ministeri le 
conferentie over de bescherming van de 
bossen in Europa van 1993 (hierna: 
"duurzaam bosbeheer").

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden op grond waarvan 
wordt bepaald of een natuurramp of een 

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de voorwaarden op grond waarvan 
wordt bepaald of een natuurramp of een 
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uitbraak van een plaag of een ziekte heeft 
plaatsgevonden, en met betrekking tot de 
omschrijving van de soorten preventieve 
acties die voor steun in aanmerking komen.

uitbraak van een plaag of een ziekte heeft 
plaatsgevonden, en met betrekking tot de 
omschrijving van de soorten preventieve 
acties die voor steun in aanmerking komen.

Or. en

Amendement 12
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 34, ENVI 77-78

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal 10 jaar steun ter dekking van de 
aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
a), wordt aan particuliere en in een 
vereniging georganiseerde grondeigenaren, 
pachters en gemeenten gedurende 
maximaal vijftien jaar steun ter dekking 
van de aanlegkosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie voor de kosten van 
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en beantwoorden
aan de minimale milieuvereisten. Er wordt 
geen steun verleend voor de aanplant van 
hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen 
en snelgroeiende soorten die bestemd zijn 
voor de energieproductie. In gebieden waar 
de bebossing bemoeilijkt wordt door 
moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden.

2. Zowel landbouwgrond als andere dan 
landbouwgrond komt voor steun in 
aanmerking. De aangeplante soorten zijn 
aangepast aan de plaatselijke milieu- en 
klimaatomstandigheden en voldoen aan de 
minimale milieuvereisten. Er wordt geen 
steun verleend voor de aanplant van bomen 
voor hakhout met korte omlooptijd, 
kerstbomen en snelgroeiende soorten die 
bestemd zijn voor de energieproductie. In 
gebieden waar de bebossing bemoeilijkt 
wordt door moeilijke bodem- en 
klimaatomstandigheden, kan steun worden 
verleend voor de aanplant van andere 
meerjarige houtachtige planten, zoals 
struiken die bestand zijn tegen de 
plaatselijke omstandigheden. Teneinde 
schadelijke effecten op het milieu of de 
biodiversiteit te vermijden, kunnen de 
lidstaten bepaalde gebieden aanwijzen als 
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ongeschikt voor bebossing.
3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
de minimale milieuvereisten.

3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot bepaling van
de vaststelling van de in lid 2 bedoelde de 
minimale milieuvereisten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
diversiteit van bosecosystemen in de 
gehele Unie.

Or. en

Amendement 13
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 36, 1155 en 1158

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal drie jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
b), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
grondeigenaren, pachters en gemeenten 
gedurende maximaal vijf jaar steun ter 
dekking van de invoeringskosten verleend, 
alsmede een jaarlijkse premie per hectare 
voor de kosten van onderhoudsactiviteiten.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. Het
maximale aantal per hectare aan te planten 
bomen wordt door de lidstaten bepaald
met inachtneming van de plaatselijke 
bodem- en klimaatgesteldheid, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak het
gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

2. "Boslandbouwsystemen" zijn systemen 
voor grondgebruik waarbij de teelt van 
bomen wordt gecombineerd met extensieve 
landbouw op dezelfde grond. De lidstaten 
bepalen het minimale en maximale aantal 
per hectare aan te planten of te behouden 
bomen met inachtneming van de 
plaatselijke bodem- en klimaatgesteldheid 
en milieucondities, de 
bosbouwgewassoorten en de noodzaak 
duurzaam gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

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

3. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.
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Or. en

Amendement 14
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1173, 1202 en 1203

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
c), wordt aan individuele en in een 
vereniging georganiseerde particuliere, 
semiopenbare en openbare bosbezitters en 
gemeenten, alsmede voor staatsbossen 
steun verleend voor:

(a) de aanleg van 
beschermingsinfrastructuur. De steun voor 
brandstroken kan tevens steun voor de 
betrokken onderhoudskosten omvatten. Er 
wordt geen steun verleend voor 
landbouwgerelateerde activiteiten in 
gebieden waarop agromilieuverbintenissen 
van toepassing zijn;

(a) de aanleg van 
beschermingsinfrastructuur. De steun voor 
brandstroken kan tevens steun voor de 
betrokken onderhoudskosten omvatten. Er 
wordt geen steun verleend voor 
landbouwgerelateerde activiteiten in 
gebieden waarop agromilieuverbintenissen 
van toepassing zijn. Steun kan worden 
verleend aan veehouders wier vee door te 
grazen brand voorkomt;

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's;

(b) plaatselijke, kleinschalige activiteiten 
ter preventie van brand of andere 
natuurrisico's;

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het monitoren van 
bosbranden, plagen en ziekten, en de 
installatie en verbetering van de betrokken 
communicatieapparatuur;

(c) de aanleg en de verbetering van 
voorzieningen voor het monitoren van 
bosbranden, plagen en ziekten, en de 
installatie en verbetering van de betrokken 
communicatieapparatuur; en

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, ziekten 
alsook rampzalige gebeurtenissen en aan 
de klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

(d) het herstel van het bosbouwpotentieel 
dat is beschadigd ten gevolge van brand of 
andere natuurrampen zoals plagen, ziekten 
alsook rampzalige gebeurtenissen en aan 
de klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

2. Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 

2. Wat preventieve acties tegen plagen en 
ziekten betreft, moet het risico dat zich een 
ramp in dit verband voordoet, worden 
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aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten organismen 
die schadelijk zijn voor planten en een 
ramp kunnen veroorzaken, in het 
programma worden opgenomen. 

aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijk bewijs en worden 
bevestigd door wetenschappelijke 
overheidsorganisaties. In voorkomend 
geval moet de lijst van soorten organismen 
die schadelijk zijn voor planten en een 
ramp kunnen veroorzaken, in het 
programma worden opgenomen. 

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

De gesubsidieerde concrete acties moeten 
consistent zijn met het door de betrokken 
lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan. 
Bedrijven met een omvang die groter is 
dan een bepaalde, door de lidstaat in het 
programma vast te stellen omvang, krijgen 
slechts steun indien zij een bosbeheersplan 
overleggen waarin de 
preventiedoelstellingen zijn opgenomen.

Bosgebieden die overeenkomstig het door 
de lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan 
als middelmatig tot zeer brandgevaarlijk 
worden aangemerkt, komen in aanmerking 
voor steun in verband met de 
bosbrandpreventie. Bosgebieden die 
overeenkomstig het door de lidstaat 
opgestelde bosbeschermingsplan als 
middelmatig tot zeer brandgevaarlijk 
worden aangemerkt, komen in aanmerking 
voor steun in verband met de 
bosbrandpreventie.

Bosgebieden die overeenkomstig het door 
de lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan 
als middelmatig tot zeer brandgevaarlijk 
worden aangemerkt, komen in aanmerking 
voor steun in verband met de 
bosbrandpreventie. Bosgebieden die 
overeenkomstig het door de lidstaat 
opgestelde bosbeschermingsplan als 
middelmatig tot zeer brandgevaarlijk 
worden aangemerkt, komen in aanmerking 
voor steun in verband met de 
bosbrandpreventie.

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen heeft geleid tot de vernieling 
van ten minste 30% van het betrokken 
bosbouwpotentieel. Het betrokken 
percentage wordt bepaald hetzij op basis 
van het gemiddelde bosbouwpotentieel in 
de laatste drie jaar v๓๓r de ramp, hetzij op 
basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste vijf jaar 
v๓๓r de ramp, het hoogste en het laagste 

3. In het kader van lid 1, onder d), mag 
slechts steun worden verleend indien de 
bevoegde openbare autoriteiten van de 
lidstaten officieel bevestigen dat een 
natuurramp heeft plaatsgevonden en dat die 
natuurramp of de overeenkomstig Richtlijn 
2000/29/EG vastgestelde maatregelen om 
een plantenziekte of plaag uit te roeien of 
in te dammen hebben geleid tot de 
significante vernieling van het betrokken 
bosbouwpotentieel overeenkomstig een 
door de lidstaten te bepalen drempel. De 
omvang van de schade wordt bepaald 
hetzij op basis van het gemiddelde 
bosbouwpotentieel in de laatste drie jaar 
v๓๓r de ramp, hetzij op basis van het 
gemiddelde bosbouwpotentieel in de 
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cijfer niet meegerekend. laatste vijf jaar v๓๓r de ramp, het hoogste 
en het laagste cijfer niet meegerekend.

4. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor inkomensverlies 
ten gevolge van de natuurramp.

4. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor inkomensverlies 
ten gevolge van de natuurramp.

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.

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 15
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1095 en 1096

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in nieuwe
bosbouwtechnologie n en in de verwerking 

en de afzet van bosproducten

Investeringen in betere
bosbouwtechnologie n en in de verwerking, 
het transport en de afzet van bosproducten

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbetering
van het bosbouwpotentieel of op waarde 
toevoegende verwerking en afzet van
bosproducten. Wat de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden, de kleinere eilanden
in de Ege๏sche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en de 
Franse overzeese departementen betreft, 
kan ook steun worden verleend aan andere 
bedrijven dan kmo's. 

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
e), wordt aan individuele of in een 
vereniging georganiseerde particuliere 
bosbezitters en gemeenten, alsmede aan 
kmo's steun verleend voor investeringen 
die betrekking hebben op het verbeteren
van het bosbouwpotentieel of op 
verwerking, transport en afzet met een 
toevoegende waarde voor bosproducten. 
Wat de Azoren, Madeira, de Canarische 
Eilanden, de kleinere eilanden in de 
Ege๏sche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93, en de Franse overzeese 
departementen betreft, kan ook steun 
worden verleend aan andere bedrijven dan 
kmo's. 
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Steun wordt alleen verleend voor 
investeringen en technologie n die aan 
Verordening nr. (EU) 995/2010 voldoen 
en niet schadelijk zijn voor de 
biodiversiteit of andere 
ecosysteemdiensten in bossen.

2. Investeringen om de economische 
waarde van bossen te vergroten, moeten op 
het niveau van het bosbedrijf worden 
gedaan en kunnen betrekking hebben op 
bodemvriendelijke, zuinige oogstmachines 
en praktijken.

2. Investeringen om de economische 
waarde van bossen te vergroten, moeten op 
het niveau van het bosbedrijf worden 
gedaan en kunnen betrekking hebben op 
bodemvriendelijke, zuinige oogstmachines 
en praktijken.

3. Voor investeringen met betrekking tot 
het gebruik van hout als grondstof of 
energiebron geldt een beperking tot alle 
handelingen die aan industri le verwerking 
voorafgaan.

3. Voor investeringen met betrekking tot 
het gebruik van hout als grondstof of 
energiebron geldt een beperking tot alle 
handelingen die aan industri le verwerking 
voorafgaan.

4. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximale steunpercentages niet 
overschrijden.

4. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximale steunpercentages niet 
overschrijden.

Or. en

Amendement 16
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 40, 1250-1254 en 1276

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting van producentengroeperingen Oprichting van producentengroeperingen
en -organisaties

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting van producentengroeperingen in 
de landbouw- en de bosbouwsector, met als 
doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de 
oprichting en ontwikkeling van 
producentengroeperingen en -organisaties
in de landbouw- en de bosbouwsector, met 
als doel:

(a) de productie van de aangesloten 
producenten aan te passen aan de 
markteisen;

(a) de productie van de aangesloten 
producenten aan te passen aan de 
markteisen;
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(b) goederen gezamenlijk op de markt te 
brengen, met inbegrip van de 
voorbereiding voor de verkoop, de 
centralisatie van de verkoop en de levering 
aan bulkkopers;

(b) goederen gezamenlijk op de markt te 
brengen, met inbegrip van de 
voorbereiding voor de verkoop, de 
centralisatie van de verkoop en de levering 
aan bulkkopers;

(c) gemeenschappelijke regels vast te 
stellen voor de verstrekking van informatie 
over de productie, en vooral over de oogst 
en de beschikbaarheid van producten; en

(c) gemeenschappelijke regels vast te 
stellen voor de verstrekking van informatie 
over de productie, en vooral over de oogst 
en de beschikbaarheid van producten; en

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

2. De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun mag uitsluitend worden verleend aan 
producentengroeperingen die onder de 
definitie van kmo's vallen.

2. De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
prioriteit kan worden gegeven aan 
producentengroeperingen van 
kwaliteitsproducten als bedoeld in artikel 
17 alsmede aan micro-ondernemingen.
De steun wordt niet verleend aan 
producentengroeperingen die niet 
beantwoorden aan de criteria in de 
definitie van kmo's.

De lidstaten verifi ren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
erkenning van de producentengroepering 
zijn bereikt.

De lidstaten verifi ren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
erkenning van de producentengroepering
zijn bereikt.

3. De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf 
jaren na de datum waarop de 
producentengroepering op basis van zijn 
bedrijfsplan is erkend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de jaarlijkse 
door de groepering afgezette productie. De 
lidstaten betalen de laatste tranche pas 
wanneer zij hebben geverifieerd dat het 
bedrijfsplan correct is uitgevoerd.

3. De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf 
jaren na de datum waarop de 
producentengroepering op basis van zijn 
bedrijfsplan is erkend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de jaarlijkse 
door de groepering afgezette productie. De 
lidstaten betalen de laatste tranche pas 
wanneer zij hebben geverifieerd dat het 
bedrijfsplan correct is uitgevoerd.

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentengroeperingen betalen die wordt 
berekend op basis van de gemiddelde 
jaarlijkse waarde van de productie die de 

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentengroeperingen betalen die wordt 
berekend op basis van de gemiddelde 
jaarlijkse waarde van de productie die de 
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aangesloten leden gedurende een periode 
van drie jaar v๓๓r hun toetreding tot de 
groepering hebben afgezet. Wat 
producentengroeperingen in de 
bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar v๓๓r 
de erkenning hebben afgezet, de hoogste en 
de laagste waarde niet meegerekend.

aangesloten leden gedurende een periode 
van drie jaar v๓๓r hun toetreding tot de 
groepering hebben afgezet. Wat 
producentengroeperingen in de 
bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar v๓๓r 
de erkenning hebben afgezet, de hoogste en 
de laagste waarde niet meegerekend.

4. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumpercentages en -bedragen niet 
overschrijden.

4. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumpercentages en -bedragen niet 
overschrijden.

Or. en

Amendement 17
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1290, 1292, 1317-1320, 1324, 
1326, 1329, 1333, 1334 en 1340

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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 de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht.

1. 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. Deze maatregel is gericht op 
het behoud en de bevordering van de 
nodige veranderingen in 
landbouwpraktijken die een positieve 
bijdrage aan het milieu en klimaat 
leveren. Opname van deze maatregel in de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's is 
verplicht.

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
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bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend wanneer 
dit naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor landbouwgrond 
of grond dat geschikt is voor 
landbouwdoeleinden. In het kader van de 
agromilieuprogramma's moet gefocust 
worden op voorbeelden van beste 
praktijken (volgens het "gidsprincipe"), 
met inbegrip van die op het gebied van 
grondbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, 
recyclage van nutri nten en 
instandhouding van het ecosysteem, en 
prioriteit worden gegeven aan 
investeringen in deze technieken. 
Daarnaast moet gestreefd worden naar 
een verspreiding van de beste praktijken 
over het hele grondgebied van het 
programma. Klimaatbetalingen kunnen 
gericht zijn op de verbetering van de 
prestaties die het gehele landbouwbedrijf 
of landbouwsysteem levert in verband met 
de vermindering van broeikasgassen. 
Agromilieu- en klimaatbetalingen kunnen 
aan andere grondbeheerders of groepen van 
andere grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, alle ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

4. De lidstaten spannen zich in om 
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 

4. De lidstaten spannen zich in om 
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
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informatie, onder meer door voor de 
verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

informatie, onder meer door voor de 
verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

5. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. Voor nieuwe verbintenissen die 
rechtstreeks volgen op de verbintenis van 
de initi le periode, kunnen de lidstaten in 
hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's in 
een kortere periode voorzien.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien 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 agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van 
landbouwers, bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien 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 agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen het resultaat zijn 
van een collectieve actie, bedraagt dit 
maximum 30 %.

Er wordt geen steun uit het ELFPO 
verleend voor verbintenissen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012.
6 bis. Voor acties inzake milieubehoud 
kunnen de lidstaten, als hiervoor 
gegronde redenen bestaan, in afwijking 
van lid 6, steun verlenen in de vorm van 
een vast bedrag of een eenmalige betaling 
per eenheid voor verbintenissen om af te 
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zien van het commerci le gebruik van 
gebieden. Deze steun wordt berekend op
basis van de extra kosten en de gederfde 
inkomsten.

7. Indien dat vereist is om de doeltreffende 
toepassing van de maatregel te 
waarborgen, kunnen de lidstaten voor de 
selectie van de begunstigden gebruik 
maken van de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
procedure.

7. Indien dat vereist is om de doeltreffende 
toepassing van de maatregel te 
waarborgen, kunnen de lidstaten voor de 
selectie van de begunstigden gebruik 
maken van de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
procedure.

8. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijden.

8. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijden.

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen.

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen.

9. Er kan steun voor de instandhouding van 
genetische hulpbronnen in de landbouw 
worden verleend voor niet onder de leden 1 
tot en met 8 vallende concrete acties.

9. Er kan steun voor de instandhouding, het 
duurzame gebruik en de duurzame 
ontwikkeling van genetische hulpbronnen 
in de landbouw worden verleend voor niet 
onder de leden 1 tot en met 8 vallende 
concrete acties.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de 
beperking van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen, op het gebied van het 
fokken van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de 
beperking van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen, op het gebied van het 
fokken van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

Or. en
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Amendement 18
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1290, 1292, 1317-1320, 1324, 
1326, 1329, 1333, 1334 en 1340

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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 de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
is verplicht.

1. 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. Deze maatregel is gericht op 
het behoud en de bevordering van de 
nodige veranderingen in 
landbouwpraktijken die een positieve 
bijdrage aan het milieu en klimaat 
leveren. Opname van deze maatregel in de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's is 
verplicht.

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor 
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend wanneer 
dit naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor landbouwgrond 
of grond dat geschikt is voor 
landbouwdoeleinden. In het kader van de 
agromilieuprogramma's moet gefocust 
worden op voorbeelden van beste 
praktijken (volgens het "gidsprincipe"), 
met inbegrip van die op het gebied van 
grondbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, 
recyclage van nutri nten en 
instandhouding van het ecosysteem, en 
prioriteit worden gegeven aan 
investeringen in deze technieken. 
Daarnaast moet gestreefd worden naar 
een verspreiding van de beste praktijken 
over het hele grondgebied van het 
programma. Klimaatbetalingen kunnen 
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gericht zijn op de verbetering van de 
prestaties die het gehele landbouwbedrijf 
of landbouwsysteem levert in verband met 
de vermindering van broeikasgassen.
Agromilieu- en klimaatbetalingen kunnen 
aan andere grondbeheerders of groepen van 
andere grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

In afwijking van artikel 129 van 
Verordening nr. (EU) 966/2012 tot 
vaststelling van de financi le regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie kan financi le bijstand uit het 
ELFPO worden gebruikt voor 
verbintenissen zoals bedoeld in titel III, 
hoofdstuk 2, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

4. De lidstaten spannen zich in om 
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
informatie, onder meer door voor de 
verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

4. De lidstaten spannen zich in om 
personen die zich ertoe verbinden concrete 
acties in het kader van deze maatregel uit 
te voeren, te voorzien van de voor de 
uitvoering ervan vereiste kennis en 
informatie, onder meer door voor de 
verbintenis relevant deskundigenadvies 
beschikbaar te stellen en/of door de 
steunverlening in het kader van deze 
maatregel te koppelen aan de eis voor 
relevante opleiding te zorgen.

5. De onder deze maatregel vallende 5. De onder deze maatregel vallende 
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verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode.

verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Wanneer 
dat nodig is om de nagestreefde 
milieuvoordelen te bereiken of te 
behouden, kunnen de lidstaten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
echter een langere periode vaststellen voor 
bepaalde soorten verbintenissen, onder 
meer door te voorzien in een jaarlijkse 
verlenging ervan na afloop van de eerste 
periode. Voor nieuwe verbintenissen die 
rechtstreeks volgen op de verbintenis van 
de initi le periode, kunnen de lidstaten in 
hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's in 
een kortere periode voorzien.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien 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 agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van 
landbouwers, bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien 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 agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen het resultaat zijn 
van een collectieve actie, bedraagt dit 
maximum 30 %.

6 bis. Voor acties inzake milieubehoud 
kunnen de lidstaten, als hiervoor 
gegronde redenen bestaan, in afwijking 
van lid 6, steun verlenen in de vorm van 
een vast bedrag of een eenmalige betaling 
per eenheid voor verbintenissen om af te 
zien van het commerci le gebruik van 
gebieden. Deze steun wordt berekend op 
basis van de extra kosten en de gederfde 
inkomsten.

7. Indien dat vereist is om de doeltreffende 
toepassing van de maatregel te 
waarborgen, kunnen de lidstaten voor de 
selectie van de begunstigden gebruik 
maken van de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
procedure.

7. Indien dat vereist is om de doeltreffende 
toepassing van de maatregel te 
waarborgen, kunnen de lidstaten voor de 
selectie van de begunstigden gebruik 
maken van de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
procedure.

8. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 8. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
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maximumbedragen niet overschrijden. maximumbedragen niet overschrijden.
In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen.

In het kader van deze maatregel mag geen 
steun worden verleend voor verbintenissen 
die onder de maatregel biologische 
landbouw vallen.

9. Er kan steun voor de instandhouding van 
genetische hulpbronnen in de landbouw 
worden verleend voor niet onder de leden 1 
tot en met 8 vallende concrete acties.

9. Er kan steun voor de instandhouding, het 
duurzame gebruik en de duurzame 
ontwikkeling van genetische hulpbronnen 
in de landbouw worden verleend voor niet 
onder de leden 1 tot en met 8 vallende 
concrete acties.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de 
beperking van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen, op het gebied van het 
fokken van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

10. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de jaarlijkse verlenging van de 
verbintenissen na de eerste periode van de 
concrete acties, de voorwaarden voor 
verbintenissen op het gebied van de 
extensivering of het alternatieve beheer van 
de veehouderij, op het gebied van de 
beperking van het gebruik van meststoffen, 
plantbeschermingsmiddelen of andere 
productiemiddelen, op het gebied van het 
fokken van plaatselijke rassen die voor de 
landbouw verloren dreigen te gaan en op 
het gebied van de instandhouding van de 
plantaardige genetische hulpbronnen, 
alsmede gedelegeerde handelingen aan te 
nemen met betrekking tot de omschrijving 
van de concrete acties die op grond van lid 
9 voor steun in aanmerking komen.

Or. en

Amendement 19
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 43, 1352 en 1362-1364

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend, per hectare OCG, aan 
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landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad.

landbouwers of groepen van landbouwers 
die zich op vrijwillige basis verbinden tot 
de omschakeling naar of het behoud van 
biologische landbouwpraktijken en -
methoden zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad van 28 juni 2007 inzake de 
biologische productie en de etikettering 
van biologische producten.

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven.

2. De steun wordt slechts verleend voor 
verbintenissen die verder gaan dan de ter 
zake relevante dwingende normen zoals 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, de ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012, de ter 
zake relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante voorschriften die bij de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld. Al 
deze voorschriften worden in het 
programma omschreven. 

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Indien steun 
wordt verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

3. De onder deze maatregel vallende 
verbintenissen worden aangegaan voor een 
periode van vijf tot zeven jaar. Om het 
gebruik van deze maatregel ook na 2015 
in de hand te werken, kunnen de lidstaten 
een mechanisme vaststellen om 
landbouwers te steunen door een follow-
upmaatregel na 2020. Indien steun wordt 
verleend voor het behoud van de 
biologische landbouw, kunnen de lidstaten 
in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
voorzien in een jaarlijkse verlenging na 
afloop van de eerste periode.

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien 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 verbintenis wordt 

4. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien 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 verbintenis wordt 
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betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

betaald. Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers 
of groepen van andere grondbeheerders, 
bedraagt dit maximum 30 %.

5. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijden.

5. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijden.

5 bis. De lidstaten zetten in hun
programma’s voor 
plattelandsontwikkeling uiteen hoe deze 
maatregel gecombineerd kan worden met 
andere maatregelen, en met name met de 
maatregelen in de artikelen 17, 18, 28, 29, 
31 en 36 voor de uitbreiding van 
biologische landbouw en de 
verwezenlijking van de milieu- en 
plattelandsdoelstellingen op het gebied 
van economie.

Or. en

Amendement 20
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1368, 1393, 1394, ENVI 104-
107

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van de Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2000/60/EG. 

1. In het kader van deze maatregel wordt 
jaarlijks steun per hectare OCG of per 
hectare bos verleend om de begunstigden 
te vergoeden voor de gemaakte kosten en 
de gederfde inkomsten als gevolg van 
nadelen die in de betrokken gebieden 
worden ondervonden door de uitvoering 
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna1, Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand2 en Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
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en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid3. 

Voor permanente verbintenissen kan de 
betaling de vorm aannemen van een 
forfaitair bedrag per hectare OCG of per 
hectare bos dat de volledige vergoeding 
omvat. In dat geval worden de vereisten in 
de vorm van erfdienstbaarheden op het 
toekomstige gebruik van de grond in een 
nationaal grondboek geregistreerd. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
de steun tevens worden verleend op basis 
van andere kosten per eenheid dan 
hectare, bijvoorbeeld per aantal 
kilometers waterloop.
De steun kan roerende en/of onroerende 
niet-productieve investeringen bestrijken 
die nodig zijn om te voldoen aan de 
vereisten in verband met de Richtlijnen 
2009/147/EG, 92/43/EEG en 2000/60/EG.

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders.

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de steun tevens worden 
verleend aan andere grondbeheerders.

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts 
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie.

3. In de Richtlijnen 92/43/EEG en 
2009/147/EG bedoelde steun wordt slechts 
aan landbouwers verleend indien zij 
nadelen ondervinden als gevolg van 
voorschriften die verder gaan dan de in 
artikel 94 en bijlage II van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 bedoelde goede 
landbouw- en milieuconditie en de ter zake 
relevante verplichtingen zoals bedoeld in 
titel III, hoofdstuk 2, van Verordening 
(EU) nr. RB/2012. In het 
plattelandsontwikkelingsprogramma kan 
in specifieke bepalingen worden voorzien 
in gevallen waarin deze verplichtingen in 
het betrokken bedrijf niet verenigbaar zijn 
met de doelstellingen van die richtlijnen.

4. In Richtlijn 2000/60/EG bedoelde steun 
wordt slechts verleend in verband met 

4. In Richtlijn 2000/60/EG bedoelde steun 
wordt slechts verleend in verband met 
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specifieke voorschriften die: specifieke voorschriften die: 
(a) zijn ingevoerd bij Richtlijn 
2000/60/EG, in overeenstemming zijn met 
de maatregelenprogramma's van het 
stroomgebiedsbeheersplan om de 
milieudoelstellingen van die richtlijn te 
verwezenlijken, en verder gaan dan de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
toepassing van andere EU-
waterbeschermingswetgeving;

(a) zijn ingevoerd bij Richtlijn 
2000/60/EG, in overeenstemming zijn met 
de maatregelenprogramma's van het 
stroomgebiedsbeheersplan om de 
milieudoelstellingen van die richtlijn te 
verwezenlijken, en verder gaan dan de 
maatregelen die nodig zijn voor de 
toepassing van andere EU-
waterbeschermingswetgeving;

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012;

(b) verder gaan dan de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen en de goede 
landbouw- en milieuconditie zoals bedoeld 
in titel VI, hoofdstuk 1 van Verordening 
(EU) nr. HV/2012 en de verplichtingen die 
zijn vastgesteld in titel III, hoofdstuk 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012;

(c) overeenkomstig artikel 4, lid 9, van 
Richtlijn 2000/60/EG verder gaan dan het 
beschermingsniveau dat werd geboden in 
de ten tijde van de vaststelling van 
Richtlijn 2000/60/EG al bestaande EU-
wetgeving, en

(c) overeenkomstig artikel 4, lid 9, van 
Richtlijn 2000/60/EG verder gaan dan het 
beschermingsniveau dat werd geboden in 
de ten tijde van de vaststelling van 
Richtlijn 2000/60/EG al bestaande EU-
wetgeving, en

(d) ingrijpende wijzigingen in het 
bodemgebruik voorschrijven en/of 
ingrijpende beperkingen opleggen aan de 
landbouw die resulteren in een aanzienlijk 
verlies van inkomsten. 

(d) ingrijpende wijzigingen in het 
bodemgebruik voorschrijven en/of 
ingrijpende beperkingen opleggen aan de 
landbouw die resulteren in een aanzienlijk 
verlies van inkomsten. 

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde 
voorschriften worden in het programma 
omschreven.

6. De volgende gebieden komen in 
aanmerking voor de betalingen:

6. De volgende gebieden komen in 
aanmerking voor de betalingen:

(a) overeenkomstig de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG aangewezen 
Natura 2000-landbouwgebieden en Natura 
2000-bosbouwgebieden;

(a) overeenkomstig de Richtlijnen 
92/43/EEG en 2009/147/EG aangewezen 
Natura 2000-landbouwgebieden en Natura 
2000-bosbouwgebieden;

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 
92/43/EEG. De oppervlakte van deze 
gebieden mag per 

(b) andere afgebakende 
natuurbeschermingsgebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied 
voor landbouw of bossen, die bijdragen tot 
de verbetering van de populaties van 
soorten in bijlage IV van Richtlijn 
92/43/EEG, tot de uitvoering van artikel 10 
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plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
groter zijn dan 5 % van de oppervlakte van 
de aangewezen Natura 2000-gebieden die 
onder de territoriale reikwijdte van het 
betrokken programma vallen;

van Richtlijn 92/43/EEG en tot alle 
vogelsoorten in overeenstemming met 
artikel 1 van Richtlijn 2009/147/EG. De 
oppervlakte van deze gebieden mag per 
plattelandsontwikkelingsprogramma niet 
groter zijn dan 7 % van de oppervlakte van 
de aangewezen Natura 2000-gebieden die 
onder de territoriale reikwijdte van het 
betrokken programma vallen;

(c) landbouwgebieden die zijn opgenomen 
in stroomgebiedsbeheersplannnen 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG.

(c) landbouw- en bosbouwgebieden die 
zijn opgenomen in 
stroomgebiedsbeheersplannnen 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG.

7. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijden. 

7. De steun mag de in bijlage I vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijden. 

De lidstaten kunnen, in hun 
financieringsplannen, afzonderlijke 
begrotingen voorleggen voor betalingen 
voor Natura 2000-landbouwgebieden, 
Natura 2000-bosbouwgebieden en 
betalingen in het kader van de 
waterrichtlijn.
–––––––––––––––
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. 
2 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7. 
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. 

Or. en

Amendement 21
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 44, 45, 1405-1410, 1420 en 
1421

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 

1. Aan landbouwers in berggebieden en 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen worden jaarlijks 
betalingen per hectare OCG toegekend om 
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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. 

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. 

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. 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.
Bij de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten kunnen de 
lidstaten, indien dit gerechtvaardigd is, 
een onderscheid maken zodat rekening 
wordt gehouden met:
- 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.

2. De betalingen worden toegekend aan 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
landbouwactiviteit in de overeenkomstig 
artikel 33 aangewezen gebieden voort te 
zetten.

2. De betalingen worden toegekend aan 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
landbouwactiviteit in de overeenkomstig 
artikel 33 aangewezen gebieden voort te 
zetten.

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

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

De lidstaten kunnen, wanneer dit 
gerechtvaardigd is, individuele betalingen 
toekennen boven het in bijlage I bepaalde 
maximumbedrag, mits op 
programmeringsniveau gemiddeld wordt 
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gehouden aan het maximumbedrag.
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, 
worden door de lidstaten geleidelijk 
verlaagd.

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 gedurende een periode van 
vier jaar 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 
een nieuwe in artikel 33, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 
degressief, met een eerste verlaging in het 
eerste jaar en een laatste verlaging in het 
vierde jaar, tot respectievelijk 80 % en 
20 % van de gedurende de 
programmeringsperiode 2007-2013
ontvangen betaling.

6. In lidstaten die de in artikel 33, lid 3, 
bedoelde afbakening v๓๓r 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.

Or. en

Amendement 22
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 46, 47, 1433, 1447 en 1448
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen op basis van de 
leden 2, 3 en 4 de gebieden aan die in 
aanmerking komen voor in artikel 32 
bedoelde betalingen en delen deze in in de 
volgende categorie n:

1. De lidstaten wijzen op basis van de 
leden 2, 3 en 4 de gebieden aan die in 
aanmerking komen voor in artikel 32 
bedoelde betalingen en delen deze in in de 
volgende categorie n:

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

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

(c) andere gebieden met specifieke 
beperkingen;

(c) andere gebieden met specifieke 
beperkingen.

2. 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:

2. 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:

(a) hetzij zeer ongunstige klimatologische 
omstandigheden ten gevolge van de 
hoogteligging waardoor de groeiperiode er 
aanzienlijk korter is;

(a) hetzij zeer ongunstige klimatologische 
omstandigheden ten gevolge van de 
hoogteligging waardoor de groeiperiode er 
aanzienlijk korter is;

(b) hetzij, op geringere hoogte, het 
voorkomen van steile hellingen over het 
grootste deel van de betrokken oppervlakte 
waardoor geen machines kunnen worden 
gebruikt of het gebruik van zeer duur 
speciaal materieel vereist is, dan wel een 
combinatie van de vorige twee factoren als 
elke factor afzonderlijk een minder grote 
beperking tot gevolg heeft, maar de 
combinatie van de twee tot een beperking 
van vergelijkbare omvang leidt.

(b) hetzij, op geringere hoogte, het 
voorkomen van steile hellingen over het 
grootste deel van de betrokken oppervlakte 
waardoor geen machines kunnen worden 
gebruikt of het gebruik van zeer duur 
speciaal materieel vereist is, dan wel een 
combinatie van de vorige twee factoren als 
elke factor afzonderlijk een minder grote 
beperking tot gevolg heeft, maar de 
combinatie van de twee tot een beperking 
van vergelijkbare omvang leidt.

Gebieden ten noorden van 62ฐ NB en 
sommige aangrenzende gebieden worden 
als berggebieden beschouwd.

Gebieden ten noorden van 62ฐ NB en 
sommige aangrenzende gebieden worden 
als berggebieden beschouwd.

3. Om voor in artikel 32 bedoelde 
betalingen in aanmerking te komen, 
worden andere dan berggebieden

3. De lidstaten wijzen gebieden, andere 
dan berggebieden, aan die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden 
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beschouwd als gebieden die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd, indien ten minste 66% 
van de OCG voldoet aan ten minste   n 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). 

geconfronteerd en in aanmerking komen 
voor de in artikel 32 bedoelde betalingen.
Deze gebieden moeten gekenmerkt zijn 
door ernstige natuurlijke beperkingen, in 
het bijzonder lage bodemproductiviteit of 
slechte klimaatomstandigheden, alsook 
door het feit dat instandhouding van 
extensieve landbouw van belang is voor 
het grondbeheer.

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.

Uiterlijk op 31 december 2014 dient de 
Commissie een wetgevingsvoorstel in voor 
bindende criteria van biofysische aard en 
de overeenkomstige drempelwaarden die 
van toepassing zijn op de toekomstige 
afgrenzing, evenals adequate regels voor 
het "finetunen" en overgangsbepalingen.

4. 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.

4. 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, met inbegrip van een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, en de 
voortzetting van landbeheer er 
noodzakelijk is voor milieubehoud of -
verbetering, instandhouding van het 
platteland, handhaving van de toeristische 
mogelijkheden of kustbescherming.

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. 

5. De lidstaten hechten het volgende aan 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's:

5. De lidstaten hechten de bestaande of 
gewijzigde afbakening zoals bedoeld in de 
leden 2, 3 en 4 aan hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

(a) de bestaande of gewijzigde afbakening 
zoals bedoeld in de leden 2 en 4;
(b) de nieuwe afbakening van de gebieden 
zoals bedoeld in lid 3.
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Or. en

Amendement 23
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 50, 51, 1486, 1488, 1491, 
1494, 1496-1498, 1503, 1504, 1507, 1509, 1511-1513, 1517, 1519-1523, 1537, 1538 en 1540

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

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 name:

(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, co๖peraties en
brancheorganisaties;

(b) de oprichting van clusters en
netwerken;

(b) de oprichting van clusters, netwerken 
en co๖rdinatiepunten;

(c) de oprichting en werking van 
operationele groepen in het kader van het 
EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw, zoals 
bedoeld in artikel 62.

(c) de oprichting en werking van 
operationele groepen in het kader van het 
EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw, zoals 
bedoeld in artikel 62.

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

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

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

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

(b) de ontwikkeling van nieuwe producten, 
praktijken, processen en technologie n in de 
landbouw-, de voedingsmiddelen- en de 
bosbouwsector, met inbegrip van die voor 
de vermindering van afvalproducten;

(c) samenwerking tussen kleinschalige 
marktdeelnemers met als doel 

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

gemeenschappelijke werkproced s te 
organiseren en voorzieningen en 
hulpbronnen te delen;

(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 en 
plaatselijke en regionale markten te 
stimuleren;

(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 en 
regionale markten en producten die onder 
een kwaliteitsregeling vallen;

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

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

(g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

(g) geco๖rdineerde benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken; inclusief effici nt 
waterbeheer, gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en de instandhouding 
van het landbouwlandschap; 

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

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

(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 
ontwikkelingsstrategie n waarin   n 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 publiekprivate 
partnerschappen, van plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie n waarin   n of meer 
EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling aan bod komen;

(j) het opstellen van bosbeheersplannen of 
gelijkwaardige instrumenten.

(j) het opstellen van bosbeheersplannen of 
gelijkwaardige instrumenten.

(j bis) de ontwikkeling, inclusief 
marketing, van toeristische diensten die 
betrekking hebben op plattelandstoerisme;
(j ter) de ontwikkeling van projecten voor 
"sociale landbouw".



AM\921535NL.doc 53/77 PE501.948v01-00

NL

2 bis. Bij het toewijzen van steun kan de 
prioriteit worden gegeven aan 
samenwerking tussen organisaties waarbij 
primaire producenten zijn betrokken.

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.
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. 

3. 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. 

4. De resultaten van proefprojecten en 
concrete acties die in het kader van lid 2, 
onder b), door individuele actoren worden 
uitgevoerd, worden verspreid.

4. De resultaten van proefprojecten en 
concrete acties die in het kader van lid 2, 
onder b), door individuele actoren worden 
uitgevoerd, worden verspreid.

5. De volgende kosten, die verband houden 
met de in lid 1 bedoelde vormen van 
samenwerking, komen in aanmerking voor 
steun in het kader van deze maatregel:

5. De volgende kosten, die verband houden 
met de in lid 1 bedoelde vormen van 
samenwerking, komen in aanmerking voor 
steun in het kader van deze maatregel:

(a) kosten van studies van het betrokken 
gebied, kosten van haalbaarheidsstudies en 
kosten voor het opstellen van een 
bedrijfsplan of een bosbeheersplan of een 
gelijkwaardig instrument of van een andere 
dan de in artikel 29 van Verordening (EU) 
nr. [GSK/2012] bedoelde plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie;

(a) kosten van studies van het betrokken 
gebied, kosten van haalbaarheidsstudies en 
kosten voor het opstellen van een 
bedrijfsplan of een bosbeheersplan of een 
gelijkwaardig instrument of van een andere 
dan de in artikel 29 van Verordening (EU) 
nr. [GSK/2012] bedoelde plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie;

(b) dynamisering van het betrokken gebied 
met als doel een collectief territoriaal 
project haalbaar te maken. In het geval van 
clusters kan dynamisering tevens 
betrekking hebben op de organisatie van 
opleidingen, netwerkvorming tussen de 
leden en de werving van nieuwe leden;

(b) dynamisering van het betrokken gebied 
met als doel een collectief territoriaal 
project haalbaar te maken. In het geval van 
clusters kan dynamisering tevens 
betrekking hebben op de organisatie van 
opleidingen, netwerkvorming tussen de 
leden en de werving van nieuwe leden;

(c) de beheerskosten die met de 
samenwerking gepaard gaan;

(c) de beheerskosten die met de 
samenwerking gepaard gaan;

(d) de rechtstreekse kosten van specifieke 
projecten die verband houden met de 
uitvoering van een bedrijfsplan, een andere 
dan de in artikel 29 van Verordening (EU) 
nr. [GSK/2012] bedoelde plaatselijke 

(d) de rechtstreekse kosten van specifieke 
projecten die verband houden met de 
uitvoering van een bedrijfsplan, een andere 
dan de in artikel 29 van Verordening (EU) 
nr. [GSK/2012] bedoelde plaatselijke 
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ontwikkelingsstrategie of een 
innovatiegerichte actie;

ontwikkelingsstrategie of een 
innovatiegerichte actie;

(e) de kosten van 
afzetbevorderingsactiviteiten.

(e) de kosten van 
afzetbevorderingsactiviteiten.

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 financi le middelen die beschikbaar zijn 
in het kader van andere maatregelen of 
andere fondsen.

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 financi le middelen die beschikbaar zijn 
in het kader van andere maatregelen of 
andere fondsen.

7. Samenwerking tussen actoren die in 
verschillende regio's of lidstaten zijn 
gevestigd, komt eveneens in aanmerking 
voor steun.

7. Samenwerking tussen actoren die in
verschillende regio's of lidstaten zijn 
gevestigd, komt eveneens in aanmerking 
voor steun.

8. De looptijd van de steun mag niet meer 
dan zeven jaar bedragen, behalve wanneer 
er sprake is van collectieve milieuacties, en 
dan nog alleen in naar behoren 
gemotiveerde gevallen.

8. De looptijd van de steun mag niet meer 
dan zeven jaar bedragen, behalve wanneer 
er sprake is van collectieve milieuacties, en 
dan nog alleen in naar behoren 
gemotiveerde gevallen.

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. 

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 

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 
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tot de voorwaarden voor de verlening van 
steun voor de in lid 2 genoemde soorten 
concrete acties.

tot de voorwaarden voor de verlening van 
steun voor de in lid 2 genoemde soorten 
concrete samenwerking.

Or. en

Amendement 24
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 52-56, 1552, 1556, 1560-1565, 
1580, 1584, 1585 en 1587

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze maatregel heeft betrekking op: 1. Deze maatregel heeft betrekking op:

(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 
groepen van 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;

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

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

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

(c) financi le bijdragen in onderlinge 
fondsen of aan verzekeringen die fungeren 
als inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen ernstig 
is gedaald, worden vergoed of rechtstreeks 
aan landbouwers uitgekeerde financi le 
bijdragen voor de betaling van premies 
van verzekeringen die hen indekken tegen 
ernstige inkomstendaling.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 

2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
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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.

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, schadelijke organismen, een 
milieuongeval of ongunstige 
weersomstandigheden economische 
verliezen of hebben geleden of wier 
inkomen ernstig is gedaald.

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 mondialisering36

(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. 

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 commerci le 
leningen aan onderlinge fondsen.

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 commerci le 
leningen aan onderlinge fondsen.

De Commissie voert een tussentijdse 
evaluatie uit met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de maatregel voor 
risicobeheer en legt vervolgens een 
verslag voor aan het Europees Parlement 
en de Raad.  Het verslag gaat, indien 
nodig, vergezeld van passende 
wetgevingsvoorstellen ter verbetering van 
de tenuitvoerlegging van de maatregel 
voor risicobeheer.

Or. en
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Amendement 25
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 57, 1600 en 1601

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

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 een daling van meer 
dan 30 % van de jaarproductie vergeleken 
met de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer. De gemiddelde 
jaarproductie wordt berekend op basis van 
de cijfers voor de laatste drie jaar of voor 
de laatste vijf jaar, de hoogste en de 
laagste waarden niet meegerekend, of, in 
uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden, op basis 
van de cijfers voor een specifiek jaar uit 
de laatste vijf jaar.

De meting van de omvang van het geleden 
verlies kan afgestemd worden op de 
specifieke kenmerken van elk afzonderlijk 
type product, op basis 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) weerindices (waaronder hoeveelheid 
neerslag en temperatuur) op lokaal, 
regionaal of nationaal niveau.

2. De bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat moet officieel erkennen dat 
ongunstige weersomstandigheden hebben 
geheerst of dat een dier- of plantenziekte of 

2. De bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat moet officieel erkennen dat 
ongunstige weersomstandigheden hebben 
geheerst of dat een dier- of plantenziekte of 
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een plaag is uitgebroken. een plaag is uitgebroken.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan deze 
offici le erkenning wordt verleend.

De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan deze 
offici le erkenning wordt 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.

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.

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.

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

Or. en

Amendement 26
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 58-60, 1607, 1610, 1614, 1616 
en 1623

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten en milieuongevallen

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten, schadelijke organismen, 

milieuongevallen en ongunstige 
weersomstandigheden

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

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

(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
zijn geaccrediteerd;

(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
zijn geaccrediteerd;

(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;

(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;

(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 

(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 
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verantwoordelijkheid voor schulden. verantwoordelijkheid voor schulden. 
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.

Landbouwers komen alleen in 
aanmerking voor compensatiebetalingen 
indien zij alle voorzorgsmaatregelen 
hebben genomen om hun bedrijf te 
beschermen tegen verslechtering van het 
milieu, dier- en plantenziekten, 
schadelijke organismen en aan de 
klimaatverandering gerelateerde 
gebeurtenissen.

3. De in artikel 37, lid 1, onder b), 
bedoelde financi le bijdragen hebben 
slechts betrekking op:

3. De in artikel 37, lid 1, onder b), 
bedoelde financi le bijdragen hebben 
slechts betrekking op:

(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, met 
dien verstande dat zij over maximaal drie 
jaar worden gespreid en geleidelijk worden 
verlaagd;

(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, met 
dien verstande dat zij over maximaal drie 
jaar worden gespreid en geleidelijk worden 
verlaagd;

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

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

4. Wat dierziekten betreft, wordt alleen
financi le 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 

4. Wat dierziekten betreft, wordt financi le 
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) of in de lijst 
van dierziekten die is opgenomen in de 
bijlage bij Beschikking 90/424/EEG, en 
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90/424/EEG. voor bijenziekten.
5. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

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

De lidstaten kunnen de voor steun in 
aanmerking komende kosten beperken aan 
de hand van:

De lidstaten kunnen de voor steun in 
aanmerking komende kosten beperken aan 
de hand van:

(a) maxima per fonds; (a) maxima per fonds;

(b) adequate maxima per eenheid. (b) adequate maxima per eenheid.

Or. en

Amendement 27
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 61, 1636, 1637, 1639 en 1652

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

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 de verzekering worden vergoed.

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

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

(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 

(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
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zijn geaccrediteerd; zijn geaccrediteerd;
(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;

(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;

(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 
verantwoordelijkheid voor schulden. 

(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 
verantwoordelijkheid voor schulden. 

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.

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

4. De in artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
financi le 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 financi le 
bijdragen mogen tevens betrekking hebben 
op rente voor commerci le leningen die het 
onderlinge fonds heeft afgesloten om de 
vergoeding voor landbouwers die zich in 
een crisissituatie bevinden, te betalen.

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.

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

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

Or. en

Amendement 28
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 62, 1690 en 1712
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46

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. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
investeringsacties alleen in aanmerking 
komen indien zij worden voorafgegaan 
door een beoordeling van de verwachte 
milieueffecten overeenkomstig nationale 
en EU-wetgeving die specifiek is voor dat 
soort investering. De lidstaten kunnen de 
prioriteit geven aan investeringen die:

(a) leiden tot aanzienlijke verbetering van 
de prestaties van de bedrijven op het 
gebied van milieu, klimaat en 
dierenwelzijn;
(b) de inkomstenstromen van 
landbouwers helpen diversifi ren; of
(c) uit gezamenlijke acties bestaan.

2. Uitsluitend de volgende uitgaven 
worden als subsidiabel beschouwd:

2. Uitsluitend de volgende uitgaven 
worden als subsidiabel beschouwd:

(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;

(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 
nieuwe machines en installaties, met 
inbegrip van computerprogrammatuur, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa;

(c) algemene kosten in verband met de 
onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals 
voor het inschakelen van architecten, 
ingenieurs en adviseurs, het uitvoeren van 
haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van 
octrooien en licenties.

(c) algemene kosten in verband met de 
onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals 
voor het inschakelen van architecten, 
ingenieurs en adviseurs, het verkrijgen van 
advies op het gebied van 
milieuduurzaamheid en economie, alsook 
het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en 
het verkrijgen van octrooien en licenties.

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 

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe
investeringen, met inbegrip de 
modernisering van bestaande systemen 
voor een effici nter waterverbruik en betere 
energie-effici ntie, als subsidiabel 
beschouwd. In gebieden waar 
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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.

stroomgebiedsbeheersplannen, met 
bijbehorende 
tenuitvoerleggingsprogramma's, volgens 
Richtlijn 2000/60/EG zijn opgesteld, 
moeten die investeringen voldoen aan de 
milieudoelstellingen van dergelijke 
plannen.

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 
beschadigd landbouwproductiepotentieel 
zoals bedoeld in artikel 19, onder 1, onder 
b), kunnen de uitgaven voor aankoop van 
dieren als subsidiabele uitgaven worden 
beschouwd.

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.

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.

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.

Or. en

Amendement 29
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1849-1853, 1858-1862, 1864-
1867 en 1875-1878
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Voorstel voor een verordening
Artikel 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw

1. Het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw

(a) bevordert een hulpbronneneffici nte, 
productieve, emissiearme en 
klimaatvriendelijke en -bestendige 
landbouwsector, die harmonieus gebruik 
maakt van de essenti le natuurlijke 
hulpbronnen waarvan de landbouw
afhankelijk is;

(a) bevordert een hulpbronneneffici nte, 
productieve, concurrerende, emissiearme 
en klimaatvriendelijke en -bestendige land-
en bosbouwsector, die harmonieus gebruik 
maakt van de essenti le natuurlijke 
hulpbronnen waarvan de land- en bosbouw
afhankelijk is;

(b) helpt te zorgen voor een constante 
voorziening met zowel bestaande als 
nieuwe levensmiddelen, voeders en 
biomaterialen;

(b) helpt de productiviteit van de Europese 
landbouw duurzaam te vergroten en te 
zorgen voor een constante voorziening met 
zowel bestaande als nieuwe 
levensmiddelen, voeders en biomaterialen;

(c) verbetert processen ter behoud van het 
milieu en ter aanpassing aan en matiging 
van de klimaatverandering;

(c) verbetert processen ter behoud van het 
milieu, ter bevordering van agro-
ecologische productiesystemen en ter 
aanpassing aan en matiging van de 
klimaatverandering; en

(d) slaat bruggen tussen kennis en 
technologie met betrekking tot het meest 
geavanceerde onderzoek enerzijds en 
landbouwers, bedrijven en adviesdiensten 
anderzijds.

(d) slaat bruggen tussen kennis en 
technologie met betrekking tot het meest 
geavanceerde onderzoek enerzijds en 
landbouwers, bosbeheerders, 
plattelandsgemeenschappen, bedrijven, 
ngo's en adviesdiensten anderzijds.

2. Het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw tracht zijn 
doelstellingen te halen door

2. Het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw tracht zijn 
doelstellingen te halen door

(a) toegevoegde waarde te cre ren door het 
onderzoek en de landbouwpraktijk beter op 
elkaar af te stemmen en het op bredere 
schaal gebruiken van beschikbare 
innovatiemaatregelen aan te moedigen;

(a) toegevoegde waarde te cre ren door het 
onderzoek en de landbouwpraktijk beter op 
elkaar af te stemmen en het op bredere 
schaal gebruiken van beschikbare 
innovatiemaatregelen aan te moedigen via 
een aanpak die op inspraak van de 
belanghebbenden berust;

(b) het sneller en ruimer in praktijk 
brengen van innovatieve oplossingen te 
bevorderen; en

(b) het sneller en ruimer in praktijk 
brengen van innovatieve oplossingen te 
bevorderen; 

(c) de wetenschappelijke gemeenschap te (c) de wetenschappelijke gemeenschap te 
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informeren over de onderzoeksbehoeften 
van de landbouwpraktijk.

informeren over de onderzoeksbehoeften 
van de landbouwpraktijk; en

(c bis) knelpunten in de regelgeving in 
kaart te brengen die innovatie en 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling belemmeren, 
overeenkomstig de beginselen die zijn 
neergelegd in de mededelingen van de 
Commissie over "Betere regelgeving met 
het oog op economische groei en meer 
banen in de Europese Unie"1 en over 
"Slimme regelgeving in de Europese 
Unie"2.

3. Het ELFPO draagt bij aan de doelen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw via steun, 
overeenkomstig artikel 36, aan de in artikel 
62 bedoelde operationele groepen van het 
EIP en het in artikel 53 bedoelde EIP-
netwerk.

3. Het ELFPO draagt bij aan de doelen van 
het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw via steun, 
overeenkomstig artikel 36, aan de in artikel 
62 bedoelde operationele groepen van het 
EIP en het in artikel 53 bedoelde EIP-
netwerk.

–––––––––––––––––
1 COM(2005)97.
2 COM(2010)543.

Or. en

Amendement 29
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 1887 en 1888

Voorstel voor een verordening
Artikel 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De operationele groepen van het EIP 
maken deel uit van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de
landbouw. Zij worden opgericht door 
belanghebbende actoren zoals 
landbouwers, onderzoekers, adviseurs en 
bedrijven die betrokken zijn bij de 
landbouw- en voedingssector.

1. De operationele groepen van het EIP 
maken deel uit van het EIP voor de 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw. Zij worden opgericht door 
belanghebbende actoren zoals 
landbouwers, onderzoekers, adviseurs en 
bedrijven die betrokken zijn bij de 
landbouw- en voedingssector. Tot de 
oprichting van een operationele groep 
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wordt middels consensus besloten door de 
belanghebbenden, die het brede spectrum 
van belangen op het gebied van 
landbouw, plattelandsontwikkeling en 
onderzoek vertegenwoordigen. 
Operationele groepen mogen niet worden 
opgericht door   n belanghebbende of een 
groep belanghebbenden die slechts   n soort 
belangen vertegenwoordigen. 
Operationele groepen kunnen binnen de 
grenzen van een lidstaat werken, leden in 
meer dan   n lidstaat en in derde landen 
hebben.

2. De operationele groepen van het EIP 
stellen interne procedures vast die hun 
transparante werking garanderen en 
belangenconflicten voorkomen. 

2. De operationele groepen van het EIP 
stellen interne procedures vast die hun 
transparante werking garanderen en 
belangenconflicten voorkomen. 

Or. en

Amendement 30
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van amendement 1899

Voorstel voor een verordening
Artikel 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De operationele groepen van het EIP 
stellen een plan op dat het volgende omvat:

1. De operationele groepen van het EIP 
stellen een plan op dat het volgende omvat:

(a) een beschrijving van het te 
ontwikkelen, te testen, aan te passen of uit 
te voeren innovatieve project;

(a) een beschrijving van het te 
ontwikkelen, te testen, aan te passen of uit 
te voeren innovatieve project;

(b) een beschrijving van de verwachte 
resultaten en de bijdrage aan de EIP-
doelstelling om de productiviteit en het 
duurzame beheer van hulpbronnen te 
verbeteren.

(b) een beschrijving van de verwachte 
resultaten en de bijdrage aan de EIP-
doelstelling om de productiviteit en het 
duurzame beheer van hulpbronnen te 
verbeteren.

2. Bij het uitvoeren van hun innovatieve 
projecten:

2. Bij het uitvoeren van hun innovatieve 
projecten:

(a) nemen de operationele groepen 
besluiten over de uitwerking en de 

(a) nemen de operationele groepen 
besluiten over de uitwerking en de 
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uitvoering van innovatieve acties; en uitvoering van innovatieve acties; en
(b) voeren zij innovatieve acties uit via 
door de programma's voor 
plattelandsontwikkeling gefinancierde 
maatregelen.

(b) voeren zij innovatieve acties uit via 
door de programma's voor 
plattelandsontwikkeling of de Horizon 
2020- en andere EU-
onderzoeksprogramma's gefinancierde 
maatregelen om de praktische toepassing 
van de resultaten van onderzoek door 
landbouwers te bevorderen.

3. De operationele groepen verspreiden de 
resultaten van hun project, met name via 
het EIP-netwerk.

3. De operationele groepen verspreiden de 
resultaten van hun project, met name via 
het EIP-netwerk.

Or. en

Amendement 31
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 63-65, 72, 1920, 1906, 1907 
en 1910-1914

Voorstel voor een verordening
Artikel 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het totale bedrag van de steun van de 
Unie voor plattelandsontwikkeling in het 
kader van deze verordening voor de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2020, de jaarlijkse verdeling 
ervan en het op minder ontwikkelde regio's 
te concentreren minimumbedrag worden 
vastgesteld door het Europees Parlement en 
de Raad, op voorstel van de Commissie, 
overeenkomstig het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014 tot en met 2020 
en het Interinstitutioneel Akkoord 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor dezelfde 
periode.

1. Het totale bedrag van de steun van de 
Unie voor plattelandsontwikkeling in het 
kader van deze verordening voor de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020, de jaarlijkse verdeling 
ervan en het op minder ontwikkelde regio's 
te concentreren minimumbedrag worden 
vastgesteld door het Europees Parlement en 
de Raad, op voorstel van de Commissie, 
overeenkomstig het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014 tot en met 2020 
en het Interinstitutioneel Akkoord 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor dezelfde 
periode.

2. Van de in lid 1 genoemde middelen 
wordt 0,25 % bestemd voor de technische 
ondersteuning voor de Commissie als 
bedoeld in artikel 51, lid 1.

2. Van de in lid 1 genoemde middelen 
wordt 0,25 % bestemd voor de technische 
ondersteuning voor de Commissie als 
bedoeld in artikel 51, lid 1.
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3. Voor de programmering van de in lid 1 
genoemde bedragen en de daaropvolgende 
opvoering ervan op de algemene begroting 
van de Unie worden die bedragen met 2% 
per jaar ge๏ndexeerd.

3. Voor de programmering van de in lid 1 
genoemde bedragen en de daaropvolgende 
opvoering ervan op de algemene begroting 
van de Unie worden die bedragen met 2% 
per jaar ge๏ndexeerd.

4. Door de Commissie wordt middels een 
uitvoeringshandeling een verdeling per 
lidstaat en per jaar verricht van de in lid 1 
genoemde bedragen, na aftrek van het in 
lid 2 genoemde bedrag en rekening 
houdend met de in artikel 14, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 bedoelde 
overdracht van middelen. Bij het maken 
van de jaarlijkse verdeling houdt de 
Commissie rekening met:

4. De verdeling per lidstaat en per jaar van 
de in lid 1 genoemde bedragen, na aftrek 
van het in lid 2 genoemde bedrag en 
rekening houdend met de in artikel 14, lid 
2, van Verordening (EU) nr. RB/2012 
bedoelde overdracht van middelen, wordt 
uiteengezet in bijlage I bis.

(a) objectieve criteria die gekoppeld zijn 
aan de in artikel 4 bedoelde 
doelstellingen; en
(b) in het verleden behaalde resultaten.

4 bis. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 90 vast te stellen om, indien nodig, 
bijlage I bis in die zin te wijzigen dat ook 
de op grond van artikel 7, lid 2, en artikel 
14 van Verordening (EU) nr. RB/2012 
naar het ELFPO overgedragen middelen 
erin zijn vervat.

5. Naast de in lid 4 bedoelde bedragen 
omvat de in dat lid bedoelde 
uitvoeringshandeling ook de op grond van 
artikel 7, lid 2, en artikel 14, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 naar het 
Elfpo overgedragen middelen en de op 
grond van artikel 10 ter en artikel 136 van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 naar het 
Elfpo overgedragen middelen met 
betrekking tot het kalenderjaar 2013.
6. Voor de toepassing van de toewijzing 
van de in artikel 20, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde prestatiereserve worden de 
beschikbare bestemmingsontvangsten die 
overeenkomstig artikel 45 van 
Verordening (EU) nr. HR/2012 voor het 
ELFPO zijn ge๏nd, toegevoegd aan de in 

6. De beschikbare 
bestemmingsontvangsten die 
overeenkomstig artikel 45 van 
Verordening (EU) nr. HR/2012 voor het 
ELFPO zijn ge๏nd, worden aan de 
lidstaten toegewezen in verhouding tot hun 
aandeel in het totale steunbedrag uit het 
ELFPO.
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artikel 18 van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] bedoelde bedragen. De 
prestatiereserve wordt aan de lidstaten 
toegewezen in verhouding tot hun aandeel 
in het totale steunbedrag uit het ELFPO.
(De door de Commissie voorgestelde tekst in lid 5 van artikel 64 wordt vervangen door tekst 

uit COM(2012)0553))

Or. en

Amendement 32
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 66-69, 1960, 1961, 1963, 
1964, 1904, 1979, 1980 en 1987

Voorstel voor een verordening
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het besluit tot goedkeuring van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 
de maximumbijdrage uit het ELFPO aan 
het programma vastgesteld. In voorkomend 
geval worden de kredieten die worden 
toegewezen aan minder ontwikkelde 
regio's, in de beschikking duidelijk als 
zodanig vermeld.

1. In het besluit tot goedkeuring van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma wordt 
de maximumbijdrage uit het ELFPO aan 
het programma vastgesteld. In voorkomend 
geval worden de kredieten die worden 
toegewezen aan minder ontwikkelde 
regio's, in de beschikking duidelijk als 
zodanig vermeld.

2. De bijdrage uit het ELFPO wordt 
berekend op basis van het bedrag aan 
subsidiabele overheidsuitgaven.

2. De bijdrage uit het ELFPO wordt 
berekend op basis van het bedrag aan 
subsidiabele overheidsuitgaven.

3. De 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
stellen   n procentuele ELFPO-bijdrage vast 
die op alle maatregelen van toepassing is. 
Waar van toepassing wordt een 
afzonderlijke procentuele ELFPO-bijdrage 
vastgesteld voor de minder ontwikkelde 
regio's en voor de ultraperifere gebieden en 
de kleinere eilanden in de Ege๏sche Zee in 
de zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93. 
De maximale procentuele ELFPO-bijdrage 
bedraagt:

3. De 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
stellen   n procentuele ELFPO-bijdrage vast 
die op alle maatregelen van toepassing is. 
Waar van toepassing wordt een 
afzonderlijke procentuele ELFPO-bijdrage 
vastgesteld voor de minder ontwikkelde 
regio's en voor de ultraperifere gebieden en 
de kleinere eilanden in de Ege๏sche Zee in 
de zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93. 
De maximale procentuele ELFPO-bijdrage 
bedraagt:

(a) 85 % van de subsidiabele (a) 85 % van de subsidiabele 
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overheidsuitgaven in de minder 
ontwikkelde regio's en in de ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Ege๏sche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93;

overheidsuitgaven in de minder 
ontwikkelde regio's en in de ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Ege๏sche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93;

(b) 50 % van de subsidiabele 
overheidsuitgaven in de overige regio’s.

(b) 50 % van de subsidiabele 
overheidsuitgaven in de overige regio’s.

De minimale procentuele ELFPO-bijdrage 
bedraagt 20%.

De minimale procentuele ELFPO-bijdrage 
bedraagt 20%.

4. In afwijking van lid 3 bedraagt de 
maximale procentuele ELFPO-bijdrage:

4. In afwijking van lid 3 bedraagt de 
maximale procentuele ELFPO-bijdrage:

(a) 80 % voor de in de artikelen 15, 28 en 
36 bedoelde maatregelen, voor de in artikel 
28 van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde plaatselijke ontwikkeling in het 
kader van LEADER en voor acties 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder a), 
punt i). Ze kan worden verhoogd tot 90 % 
voor de programma's van de minder 
ontwikkelde regio's, de ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Ege๏sche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93;

(a) 80 % voor de in de artikelen 15, 28 en 
36 bedoelde maatregelen, voor de in artikel 
28 van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde plaatselijke ontwikkeling in het 
kader van LEADER en voor acties 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder a), 
punt i). Ze kan worden verhoogd tot 90 % 
voor de programma's van de minder 
ontwikkelde regio's, de ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Ege๏sche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93;

(b) 100 % voor concrete acties die 
middelen ontvangen overeenkomstig 
artikel 66.

(b) 100 % voor concrete acties die 
middelen ontvangen overeenkomstig 
artikel 66;
(c) 55 % voor de in artikel 29 genoemde 
agromilieu- en klimaatmaatregelen. Ze 
kan worden verhoogd tot 90 % voor de 
programma's van de minder ontwikkelde 
regio's, de ultraperifere gebieden en de 
kleinere eilanden in de Ege๏sche Zee in 
de zin van Verordening (EEG) nr. 
2019/93.
In afwijking van lid 3, onder b), van dit 
artikel mogen de lidstaten, om te zorgen 
voor samenhang met de 
medefinancieringspercentages van andere 
GSK-fondsen in overgangsregio's, de 
maximale ELFPO-bijdrage verhogen voor 
maatregelen in het kader van de 
meerfondsenaanpak in de programma's 
die worden uitgevoerd in overgangsregio's 
zoals gedefinieerd in artikel 82, lid 2, van 
de gemeenschappelijke verordening 
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(CPR).
In afwijking van lid 3 kan voor de 
middelen die naar het ELFPO worden 
overgedragen in overeenstemming met 
artikel 14 van Verordening (EU) nr. 
RB/2012 een ELFPO-bijdrage van 95 % 
gelden als een lidstaat aan een van de 
volgende voorwaarden voldoet:

(i) aan de lidstaat is financi le bijstand van 
de Unie ter beschikking gesteld krachtens 
Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad van 11 mei 2010 houdende 
instelling van een Europees financieel 
stabilisatiemechanisme1;

(ii) financi le bijstand op middellange 
termĳn wordt beschikbaar gesteld 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
332/2002 van de Raad van 18 februari 
2002 houdende instelling van een 
mechanisme voor financi le ondersteuning 
op middellange termijn van de 
betalingsbalansen van de lidstaten2; of

(iii) aan de lidstaat is financi le bijstand in 
de vorm van een ESM-lening ter 
beschikking gesteld overeenkomstig het 
Verdrag tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM).
4 bis. De middelen die voortvloeien uit de 
toepassing van artikel 14, lid 1 bis, van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 worden 
voorbehouden voor de in artikel 29 
genoemde maatregelen.

5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroati  2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma is 
voorbehouden voor LEADER.

5. Ten minste 5 %, en in het geval van 
Kroati  2,5 %, van de totale ELFPO-
bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma is 
voorbehouden voor LEADER.

5 bis. Ten minste 25 % van de totale 
ELFPO-bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
wordt voorbehouden voor de in de 
artikelen 29 en 30 genoemde maatregelen.

6. Voor uitgaven die worden 
meegefinancierd uit het ELFPO, vindt geen 

6. Voor uitgaven die worden 
meegefinancierd uit het ELFPO, vindt geen 
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medefinanciering plaats in de vorm van 
bijdragen uit de Structuurfondsen, het 
Cohesiefonds of enig ander 
financieringsinstrument van de Unie.

medefinanciering plaats in de vorm van 
bijdragen uit de Structuurfondsen, het 
Cohesiefonds of enig ander 
financieringsinstrument van de Unie. Dit 
vormt geen beperking dan wel 
belemmering voor de programmering 
waarbij de steun uit meerdere GSK-
fondsen op coherente wijze wordt 
gecombineerd, teneinde de thematische 
doelstellingen die zijn bepaald in artikel 9 
van Verordening [GSK/2012) te kunnen 
verwezenlijken.
6 bis. De nationale bijdrage aan de 
subsidiabele overheidsuitgaven mag door 
niet-commerci le particuliere bijdragen 
worden vervangen.

7. Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, blijven overheidsuitgaven voor 
steun aan ondernemingen binnen de 
steunmaxima die voor staatssteun zijn 
vastgesteld.

7. Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, blijven overheidsuitgaven voor 
steun aan ondernemingen binnen de 
steunmaxima die voor staatssteun zijn 
vastgesteld.

__________________
1 PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1.
2 PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.

(De door de Commissie voorgestelde tekst in lid 5 van artikel 65 wordt vervangen door tekst 
uit COM(2012)0553))

Or. en

Amendement 33
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE I bis
Nationale totaalbedragen overeenkomstig artikel 64
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(mln EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgi  73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bulgarije 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215

Tsjechi  432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Denemarken 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Duitsland 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estland 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Ierland 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Griekenland 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Spanje 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Frankrijk 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Itali  1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Cyprus 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Letland 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Litouwen 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Luxemburg 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Hongarije 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Nederland 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Oostenrijk 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Polen 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugal 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Roemeni  1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Sloveni  138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slowakije 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Finland 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Zweden 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Verenigd 
Koninkrijk 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Amendement 34
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen
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Or. en

Amendement 35
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van amendement 84

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en effici nt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere EU-
beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale 
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal kader, zonder afzonderlijke 
begrotingstoewijzing, voor te bereiden 
teneinde een geco๖rdineerde aanpak van 
natiewijde uitdagingen door de regio's te 
faciliteren.

(8) Om ervoor te zorgen dat de 
programma's voor plattelandsontwikkeling 
onverwijld van start gaan en effici nt 
worden uitgevoerd, moet de steun uit het 
ELFPO berusten op het bestaan van een 
solide administratief kader. De lidstaten 
moeten daarom de naleving van bepaalde 
vooraf te vervullen voorwaarden 
beoordelen. Een lidstaat moet hetzij een 
enkel nationaal 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
zijn gehele grondgebied, hetzij een reeks 
regionale programma's voorbereiden. Elk 
programma moet, naast een selectie van 
maatregelen, ook een strategie omvatten 
aan de hand waarvan de streefdoelen die 
ten aanzien van de EU-prioriteiten zijn 
vastgesteld, moeten worden gehaald. De 
programmering dient in overeenstemming 
te zijn met de EU-prioriteiten, aangepast te 
zijn aan de nationale context en een 
aanvulling te vormen op de andere EU-
beleidsgebieden, waaronder het 
landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Lidstaten 
die opteren voor een reeks regionale 
programma's, moeten tevens in staat zijn 
een nationaal programma voor de 
uitvoering van specifieke maatregelen op 
nationaal niveau of een nationaal kader
voor te bereiden teneinde een 
geco๖rdineerde aanpak van natiewijde 
uitdagingen door de regio's te faciliteren.

Or. en
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Amendement 36
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen x

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bedrijfsadviesdiensten kunnen 
landbouwers, bosbezitters en kmo's in 
plattelandsgebieden helpen het duurzame 
beheer en de globale prestatie van hun 
landbouwbedrijf of onderneming te 
verbeteren. Daarom moet zowel de 
oprichting van dergelijke diensten als het 
gebruik van het door hen verstrekte advies 
door landbouwers, bosbezitters en kmo's 
worden gestimuleerd. Om de kwaliteit en 
de doeltreffendheid van het verstrekte 
advies te versterken, moet worden bepaald 
dat de adviseurs op zijn minst over 
minimumkwalificaties moeten beschikken 
en geregeld opleiding moeten volgen. 
Bedrijfsadviesdiensten, zoals omschreven 
in Verordening (EU) nr. HV/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van [...] 
moeten de landbouwers helpen de prestatie 
van hun landbouwbedrijf te beoordelen en 
na te gaan waar verbeteringen moeten 
worden aangebracht op het gebied van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen, de goede landbouw- en 
milieucondities, de klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken 
zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 
RB/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van […], de voorschriften of acties 
betreffende matiging van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
biodiversiteit, waterbescherming, melding 
van dierziekten en innovatie op zijn minst 
zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. HV/2012. Waar relevant dient het 
advies tevens betrekking te hebben op 
arbeidsveiligheidsnormen. In het advies 

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

het advies mogen ook steun voor de 
vestiging van jonge landbouwers, 
duurzame ontwikkeling van de 
economische activiteiten van het bedrijf, 
lokale verwerking en afzet alsook
onderwerpen worden behandeld die te 
maken hebben met de prestatie van het 
landbouwbedrijf of de onderneming op 
economisch, agrarisch of ecologisch vlak. 
Bedrijfsbeheersdiensten en 
bedrijfsverzorgingsdiensten moeten de 
landbouwers helpen hun bedrijf beter en 
gemakkelijker te beheren.

Or. en

Amendement 37
Luis Manuel Capoulas Santos
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen x

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar. 

Or. en


