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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0627),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 42 en 43 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0340/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het 
Luxemburgse parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van de Rekenkamer van 8 maart 20121,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20122,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 25 april 20123,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen 
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Begrotingscommissie, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel genoemde financiële middelen enkel een 
indicatie voor de wetgevingsautoriteit vormen en dat deze niet kunnen worden vastgesteld 
zolang er geen overeenstemming is bereikt over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
3 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 42 en 43,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 42 en 43, lid 2,

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. De rechtsgrond moet dezelfde zijn voor alle wetgevingshandelingen van 
het pakket hervormingen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 

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

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

Or. en

Motivering

Zie de overeenkomstige amendementen op artikel 20, de leden 1, 2 en 7.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 
voor gebieden die vallen onder de 
toepassing van Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna1 , 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de 
vogelstand2 of Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid3 , minimaal 30 
% van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

_____________
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 PB L 20 van 26.1.10, blz. 7.
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Or. en

Motivering

Zie de overeenkomstige amendementen op de artikelen 29 en 64, lid 5bis.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zie overeenkomstig amendement op artikel 30.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zodra alle gegevens voor de effectbeoordeling van deze criteria en adequate drempelwaarden 
beschikbaar zijn, moet de Commissie een afzonderlijk wetgevingsvoorstel indienen inzake 
bindende biofysische criteria voor het afgrenzen van de gebieden met aanzienlijke natuurlijke 
beperkingen. Inmiddels moeten de lidstaten in staat zijn hun bestaande afgrenzingen te 
handhaven of aan te passen op de manier die hun het meest geschikt lijkt, waarbij weliswaar 
de bepalingen van de Overeenkomst van Marrakesh inzake landbouw in acht worden 
genomen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Om de programmering te 
vergemakkelijken, wordt een jaarlijkse 
uitsplitsing per lidstaat in een bijlage bij 
de verordening opgenomen. De 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen vast te 
stellen moet aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de wijziging 
van de bijlage ingevolge besluiten van de 
lidstaten om middelen tussen het ELGF 
en het ELFPO te transfereren. 

Or. en

Motivering

De verdeling van middelen over de lidstaten mag niet beslist worden via een 
uitvoeringshandeling maar moet deel uitmaken van de wetgevingshandeling (zie de 
amendementen op artikel 64).

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Verduidelijking. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO draagt bij aan de totstandkoming 
van een territoriaal en ecologisch meer 
evenwichtige, klimaatvriendelijke en -
bestendige en innovatieve landbouwsector 
in de EU en van levenskrachtige 
plattelandsgebieden.

Or. en

Motivering

Aangezien de in de artikelen 4 en 5 genoemde doelstellingen van het ELFPO ook betrekking 
hebben op maatregelen die gericht zijn op niet op landbouw ingestelde plattelandsgebieden, 
moeten ook die gebieden bij de taken van het ELFPO worden vermeld. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) een concurrerende landbouw; (1) een concurrerende land- en bosbouw,

Or. en
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Motivering

De concurrentiedoelstelling mag niet beperkt blijven tot de landbouwsector. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) versterking van het 
concurrentievermogen van alle landbouw-
en bosbouwtypen en verbetering van de 
rendabiliteit van de bedrijven, 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 
diversifiëren;

(a) het stimuleren van investeringen in 
innoverende bedrijfstechnologieën 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;

(c) het opvoeren van de economische 
prestaties van alle landbouwbedrijven en 
het stimuleren van de marktdeelname en -
oriëntering en van diversificatie van hun 
activiteiten;
(d) het faciliteren van de herstructurering 
van landbouwbedrijven met ernstige 
structurele problemen.

Or. en

Motivering

De concurrentiedoelstelling moet worden uitgebreid om ze beter af te stemmen op de vele 
uitdagingen voor de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven in de EU. 
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 beïnvloed worden 
door de landbouw en de bosbouw, met 
bijzondere aandacht voor:

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt 4– letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het verbeteren van het 
dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet gebruik worden gemaakt van het breder begrip "broeikasgassen".
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) het bevorderen van behoud en 
vastlegging van koolstof in de landbouw-
en de bosbouwsector;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) een indicatorenplan, met voor elk van 
de in het programma opgenomen EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling, 
de indicatoren en de geselecteerde 
maatregelen met de geplande resultaten en 
de geplande uitgaven, uitgesplitst naar 
openbare en particuliere uitgaven;

(j) een indicatorenplan, met voor elk van 
de in het programma opgenomen EU-
prioriteiten voor plattelandsontwikkeling, 
de indicatoren en de geselecteerde 
maatregelen met de geplande proces- en 
beleidsgerichte resultaten en de geplande 
uitgaven, uitgesplitst naar openbare en 
particuliere uitgaven;

Or. en

Motivering

Om een duidelijk verband te leggen tussen de beleidsdoelstellingen voor 
plattelandsontwikkeling en verwijzingen in de programmeringsdocumenten naar specifieke 
doelstellingen waarvoor actie noodzakelijk is, moet gekeken worden naar de proces- en 
beleidsgerichte resultaten.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een afzonderlijk, specifiek 
indicatorenplan, met de geplande resultaten 
en de geplande uitgaven, uitgesplitst naar 
openbare en particuliere uitgaven.

(c) een afzonderlijk, specifiek 
indicatorenplan, met de geplande proces-
en beleidsgerichte resultaten en de 
geplande uitgaven, uitgesplitst naar 
openbare en particuliere uitgaven.

Or. en

Motivering

Om een duidelijk verband te leggen tussen de beleidsdoelstellingen voor 
plattelandsontwikkeling en verwijzingen in de programmeringsdocumenten naar specifieke 
doelstellingen waarvoor actie noodzakelijk is, moet gekeken worden naar de proces- en 
beleidsgerichte resultaten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 genoemde goedkeuring 
wordt geacht te zijn verleend indien de 
Commissie uiterlijk na twee maanden 
volgend op de ontvangst van het verzoek 
geen besluit heeft genomen. 

Or. en

Motivering

Programmawijzigingen mogen niet onderworpen worden aan langdurige 
besluitvormingsprocedures.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Informatie en promotie zijn een belangrijk onderdeel van kwaliteitsregelingen en moeten voor 
steun in aanmerking komen om de regelingen aantrekkelijker te maken voor boeren die 
toegang zoeken tot de lokale markten.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de vijfde prioriteit moet de "algehele prestatie" van een 
landbouwbedrijf worden gespecificeerd in termen van "groene groei".



PR\881155NL.doc 19/52 PE474.053v01-00

NL

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

Or. en

Motivering

Het bevorderen van de jachtbestanden door middel van duurzaam beheer kan in aanzienlijke 
mate bijdragen aan het EU-biodiversiteitsbeleid. Bovendien zijn de jachtbestanden de 
belangrijkste als niet de enige rijkdom met een commerciële waarde.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Er wordt steun 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 normen moeten 
sinds kort in de nationale wetgeving tot 
uitvoering van EU-wetgeving zijn 
opgenomen en moeten de landbouw 
nieuwe verplichtingen of beperkingen 
opleggen die een grote invloed hebben op 
de normale exploitatiekosten van een 
landbouwbedrijf en een aanzienlijk aantal 
landbouwers betreffen.

Or. en

Motivering

De huidige verordening voorziet in steun voor aanpassing aan nieuwe EU-normen (zie artikel 
31 van Verordening (EG) nr. 1698/2005). Een soortgelijke bepaling moet worden 
gehandhaafd maar beperkt tot steun aan specifieke investeringen door landbouwers. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.
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Or. en

Motivering

Zie het amendement op artikel 20, lid 7. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een pensioen voor landbouwers die 
hun landbouwbedrijf definitief aan een 
andere landbouwer overdragen.

Or. en

Motivering

De huidige regeling voor vervroegd pensioen moet worden gehandhaafd en mag niet worden 
beperkt tot kleine boeren. Het pensioen moet echter worden aangepast aan het optrekken van 
de pensioengerechtigde leeftijd en worden omgevormd tot een forfaitaire betaling, beperkt tot 
een bedrag van 35.000 euro (een bedrag dat overeenkomt met de helft van het huidige 
maximumbedrag en de helft van het maximumbedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de 
instap van jonge landbouwers).

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

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 
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.

Or. en

Motivering

Steun voor kleine landbouwers die hun bedrijf overlaten, moet in een keer worden betaald.  

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder (c bis) bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwers die ten 
minste 10 jaar het beroep hebben 
uitgeoefend, niet jonger zijn dan 65 jaar, 
zich ertoe verbinden hun volledige bedrijf 
en de corresponderende betalingsrechten 
definitief aan een andere landbouwer over 
te dragen en alle commerciële 
landbouwactiviteit definitief stop te zetten.
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Or. en

Motivering

De huidige regeling voor vervroegd pensioen moet worden gehandhaafd en mag niet worden 
beperkt tot kleine boeren. Het pensioen moet echter worden aangepast aan het optrekken van 
de pensioengerechtigde leeftijd en worden omgevormd tot een forfaitaire betaling, beperkt tot 
een bedrag van 35.000 euro (een bedrag dat overeenkomt met de helft van het huidige 
maximumbedrag en de helft van het maximumbedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de 
instap van jonge landbouwers).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Afgezien van de voorgestelde forfaitaire bedragen ter ondersteuning van jonge landbouwers 
die een bedrijf opstarten, moeten de lidstaten ertoe worden aangezet de toegang tot 
landbouwgrond voor deze landbouwers te vergemakkelijken, want dit is in tal van Europese 
regio's de grootste hindernis voor het opstarten van een nieuw landbouwbedrijf. Het 
verstrekken van een bankwaarborg via de fondsen voor plattelandsontwikkeling kan jonge 
landbouwers de kans bieden om langlopende pachtovereenkomsten te sluiten (en 
voorafbetalingen te verrichten); het is tegelijk voor de overheidsbegrotingen een voordelige 
kosten-batenverrichting. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in lid 1, onder c), bedoelde steun 
bedraagt 120 % van de jaarlijkse betaling 

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

die de begunstigde heeft ontvangen in het 
kader van de regeling voor kleine 
landbouwers, berekend voor de periode 
tussen de datum van de overdracht en 31 
december 2020. Het overeenkomstige 
bedrag wordt in een keer uitbetaald.

Or. en

Motivering

Steun voor kleine landbouwers die hun bedrijf overlaten, moet in een keer worden betaald.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De huidige regeling voor vervroegd pensioen moet worden gehandhaafd en mag niet worden 
beperkt tot kleine boeren. Het pensioen moet echter worden aangepast aan het optrekken van 
de pensioengerechtigde leeftijd en worden omgevormd tot een forfaitaire betaling, beperkt tot 
een bedrag van 35.000 euro (een bedrag dat overeenkomt met de helft van het huidige 
maximumbedrag en de helft van het maximumbedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de 
instap van jonge landbouwers).

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 bewegwijzering 
voor toeristische bestemmingen;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 Egeïsche 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 Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93, en in de 
Franse overzeese departementen.

Or. en

Motivering

Technische verbetering.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

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, andere grondbeheerders en 
gemeenten gedurende maximaal 15 jaar 
steun ter dekking van de aanlegkosten 
verleend, alsmede een jaarlijkse premie per 
hectare voor de kosten van gederfde 
landbouwinkomsten en
onderhoudsactiviteiten zoals zuivering en 
dunning.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten wordt om historische redenen openbare grond voor grazen en 
houtsprokkel beheerd door individuele personen die er collectief gebruik van maken; de 
grond is dus niet in openbare noch in particuliere eigendom.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

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, andere 
grondbeheerders en gemeenten gedurende 
maximaal vijf jaar steun ter dekking van de 
invoeringskosten verleend, alsmede een 
jaarlijkse premie per hectare voor de 
kosten van onderhoudsactiviteiten.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 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
duurzame gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden te waarborgen.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

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, 
andere grondbeheerders en gemeenten, 
alsmede voor staatsbossen steun verleend 
voor:

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties en gemeenten. 
Wat staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

1. In het kader van artikel 22, lid 1, onder 
d), wordt steun verleend aan individuele of 
in een vereniging georganiseerde 
natuurlijke personen, particuliere 
bosbezitters, privaatrechtelijke en 
semiopenbare organisaties, andere 
grondbeheerders en gemeenten. Wat 
staatsbossen betreft, kan tevens steun 
worden verleend aan organisaties die deze 
bossen beheren en niet afhankelijk zijn van 
de overheidsbegroting.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 Egeïsche 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, andere grondbeheerders 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 Egeïsche 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.

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De steun wordt verleend aan 
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De 
steun wordt niet verleend aan 
producentengroeperingen die niet 
beantwoorden aan de criteria die zijn 
vastgelegd in de definitie van kmo's.

Or. en

Motivering

Taalkundige verduidelijking.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.
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Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Alle agromilieuklimaatmaatregelen moeten verder gaan dan de 
vergroeningsvereisten.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er wordt geen steun uit het ELFPO 
verleend voor verbintenissen bedoeld in 
hoofdstuk 2 van Titel III van Verordening 
(EU) nr. DP/2012. 

Or. en

Motivering

Dubbele betalingen uit hoofde van én de vergroeningsregeling én de AEM-regeling moeten 
worden vermeden. Er moet een specifieke incentive worden ingevoerd voor collectieve 
verbintenissen en voor samenwerking tussen andere grondbeheerders of  tussen landbouwers 
en andere grondbeheerders. Formulering afgestemd op artikel 29, lid 1.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet een specifieke incentive worden ingevoerd voor collectieve verbintenissen en voor 
samenwerking tussen andere grondbeheerders of tussen landbouwers en andere 
grondbeheerders. Formulering afgestemd op artikel 29, lid 1. 

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen in het kader van 
deze maatregel in de periode 2014-2017
betalingen toekennen aan landbouwers in 
gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005, maar niet 
langer voor steun in aanmerking komen na 
de nieuwe in artikel 46, lid 3, bedoelde 
afbakening. Deze betalingen zijn 

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 
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degressief, met een eerste verlaging in 
2014 en een laatste verlaging in 2017, tot 
respectievelijk 80 % en 20 % van de in 
2013 ontvangen betaling.

degressief, met een eerste verlaging in her 
eerste jaar en een laatste verlaging in het 
vierde jaar, tot respectievelijk 80 % en 
20 % van de in 2013 ontvangen betaling.

Or. en

Motivering

De betaling moet degressief zijn over een periode van vier jaar, maar voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe afbakening kan de lidstaten een zekere manoeuvreerruimte 
worden gegund. De verwijzing naar artikel 33, lid 3, is een technische correctie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om voor in artikel 32 bedoelde 3. De lidstaten wijzen gebieden, andere dan 
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betalingen in aanmerking te komen, 
worden andere dan berggebieden 
beschouwd als gebieden die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd, indien ten minste 66 % van 
de OCG voldoet aan ten minste één van de 
in bijlage II opgenomen criteria en de daar 
aangegeven bijbehorende drempelwaarde.
De naleving van deze voorwaarde wordt 
gegarandeerd op het passende niveau van 
de lokale bestuurlijke eenheden ("LBE-
2"-niveau). 

berggebieden, aan die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden 
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.

In bijlage II staan indicatieve biofysische 
criteria voor het afbakenen van gebieden 
met ernstige natuurlijke beperkingen. 

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

Or. en

Motivering

Zodra alle gegevens voor de effectbeoordeling van deze criteria en adequate drempelwaarden 
beschikbaar zijn, moet de Commissie een afzonderlijk wetgevingsvoorstel indienen inzake 
bindende biofysische criteria voor het afgrenzen van de gebieden met aanzienlijke natuurlijke 
beperkingen. Inmiddels gebruiken de lidstaten afbakeningscriteria die beantwoorden aan de 
bepalingen van de Overeenkomst van Marrakesh inzake landbouw van de 
Wereldhandelsorganisatie.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 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.

Or. en

Motivering

Zodra alle gegevens voor de effectbeoordeling van deze criteria en adequate drempelwaarden 
beschikbaar zijn, moet de Commissie een afzonderlijk wetgevingsvoorstel indienen inzake 
bindende biofysische criteria voor het afgrenzen van de gebieden met aanzienlijke natuurlijke 
beperkingen. Inmiddels gebruiken de lidstaten afbakeningscriteria die beantwoorden aan de 
bepalingen van de Overeenkomst van Marrakesh inzake landbouw van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dierenwelzijnsbetalingen worden slechts 
toegekend 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 en 
andere ter zake relevante voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
Deze ter zake relevante voorschriften 
worden in het programma omschreven.

2. Dierenwelzijnsbetalingen worden slechts 
toegekend 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 en 
andere ter zake relevante voorschriften die 
bij de EU-wetgeving zijn vastgesteld. Deze 
ter zake relevante voorschriften worden in 
het programma omschreven.

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

Deze verbintenissen worden aangegaan
voor een verlengbare periode van één tot 
zeven jaar.
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Or. en

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) collectieve benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

(g) gecoördineerde benaderingen van 
milieuprojecten en geldende 
milieupraktijken;

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) rechtstreeks aan de landbouwers of 
groeperingen 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;

Or. en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
tussentijds verslag in over de 
implementatie van de 
risicobeheersmaatregel en formuleert 
indien nodig passende 
wetgevingsvoorstellen met verbeteringen. 

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van
verliezen die zijn veroorzaakt door 
ongunstige weersomstandigheden, dier- of 
plantenziekten of plagen of voor
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen, en die overeenstemmen met een 
daling met meer dan 30 % van de
jaarproductie vergeleken met de
gemiddelde jaarproductie van de betrokken 
landbouwer. Deze gemiddelde 
jaarproductie wordt berekend op basis van
de cijfers van de laatste drie jaar of van de 
laatste vijf jaar, de hoogste en de laagste
cijfers niet meegerekend, of, in terdege 
aangetoonde buitengewone 
omstandigheden, op basis van de cijfers 
van een specifiek jaar tijdens de periode 
van de laatste vijf jaar.
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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 indices (hoeveelheid 
verloren biomassa) of vergelijkbare 
indices voor een daling van de oogst op 
het niveau van het landbouwbedrijf of op 
lokaal, regionaal of nationaal niveau, or
(b) weerindices (hoeveel neerslag, 
temperatuur, enz.) op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten en milieuongevallen 

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

Or. en

Motivering

Het artikel heeft ook betrekking op ongunstige weersomstandigheden, zoals droogte. Daarom 
moet de titel van het artikel worden gewijzigd.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
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crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.

crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften. De lidstaten 
kunnen besluiten om de onderlinge 
fondsen aan te vullen met 
verzekeringsstelsels. 

Or. en

Motivering

In sommige gevallen kan het aanvullen van onderlinge fondsen met verzekeringsstelsels de 
doeltreffendheid van de risicobeheerssystemen verhogen. Daarom moeten de lidstaten deze 
optie hebben. 

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer is 
gedaald met meer dan 30 % van het 

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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze 
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten 
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken 
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. In het geval van irrigatie worden nieuwe 
investeringen, met inbegrip de 
modernisering van bestaande systemen 
voor een efficiënter waterverbruik, als 
subsidiabel beschouwd. De Commissie 
moet de bevoegdheid krijgen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 90, 
waarbij minimumnormen voor efficiënt 
waterverbruik en de milieuprestaties van 
irrigatie-uitrusting worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde onderscheid tussen oude en nieuwe lidstaten is ongefundeerd. Nieuwe 
irrigatieapparatuur en investeringen in gemoderniseerde, efficiëntere apparatuur moet als 
subsidiabel worden beschouwd voor zover daarbij de specifieke prestatiecriteria betreffende 
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efficiënt waterverbruik en milieu-impact, die de Commissie door middel van een gedelegeerde 
handeling moet vaststellen, worden nageleefd. 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 1bis.

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

Or. en

Motivering

De financiële verdeling per lidstaat wordt vastgelegd in een bijlage van de rechtshandeling. 
De Commissie kan onontbeerlijke wijzigingen in die bijlage aanbrengen via gedelegeerde 
handelingen. 

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 90 vast te stellen 
om, indien nodig, Bijlage Ibis in die zin te 
wijzigen dat ook de op grond van artikel 7, 
lid 2, en artikel 14, lid 1, van Verordening
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(EU) nr. RB/2012 naar het ELFPO 
overgedragen middelen erin zijn vervat.

Or. en

Motivering

De Commissie kan onontbeerlijke wijzigingen in Bijlage Ibis aanbrengen via gedelegeerde 
handelingen. Deze wijzigingen hebben in het bijzonder betrekking op de bedragen die zijn 
overgedragen ingevolge de uitvoering van de bepalingen inzake plafonnering en soepelheid 
tussen de pijlers alsook de overdracht van niet-bestede middelen van de 
vergroeningsregeling, die aan de AEM worden toegewezen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
geïnd, toegevoegd aan de in 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.

6. De beschikbare 
bestemmingsontvangsten die 
overeenkomstig artikel 45 van Verordening
(EU) nr. HR/2012 voor het ELFPO zijn 
geïnd, worden aan de lidstaten toegewezen 
in verhouding tot hun aandeel in het totale 
steunbedrag uit het ELFPO.

Or. en

Motivering

De in artikel 18 van verordening (EU) nr. [GSK/2012] wordt geschrapt (zie overeenkomstig 
amendement in het advies-Caronna).



PE474.053v01-00 44/52 PR\881155NL.doc

NL

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) 60% voor de in artikel 29 
genoemde agromilieuklimaatmaatregelen. 
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 Egeïsche Zee in de 
zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93;

Or. en

Motivering

Tal van lidstaten profiteren momenteel van de verhoogde cofinanciering voor de tweede as. 
De nieuwe verordening zal ook voorzien in een verhoogde EU-steun voor 
agromilieuklimaatmaatregelen. 

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van lid 3 bedraagt voor 
de middelen die naar het ELFPO worden 
overgedragen in overeenstemming met 
artikel 14 van Verordening (EU) nr. 
RB/2012 een ELFPO-bijdrage van 100%.
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. 

Or. en

Motivering

Er wordt geen cofinanciering vereist voor middelen die vrijwillig van de eerste naar de 
tweede as worden overgedragen krachtens de flexibiliteitsbepaling van de verordening inzake 
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directe betalingen, noch voor onbestede vergroeningsmiddelen die naar het ELFPO worden 
overgeheveld en die uitsluitend mogen worden gebruikt voor steun aan de 
agromilieuklimaatmaatregelen. 

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ten minste 30 % van de totale 
ELFPO-bijdrage aan het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
wordt voorbehouden voor de in de 
artikelen 29, 30 en 31 genoemde 
maatregelen. 

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een optimale verstrekking van collectieve goederen, moet niet alleen in de 
overwegingen maar ook in het desbetreffende artikel een bepaling worden opgenomen 
betreffende een verplicht minimumpercentage voor agromilieuklimaatmaatregelen. Gezien de 
voorgestelde overdracht van niet-bestede "vergroeningsmiddelen" naar de AEM moet het 
huidige percentage van 25% overdracht naar de tweede as lichtjes worden opgetrokken. De 
steun voor niet-specifieke milieumaatregelen (LFA) hoort in deze bepaling niet thuis, 
aangezien het een compensatie inhoudt voor natuurlijke nadelen, die niet gekoppeld zijn aan 
bijkomende (milieu-)maatregelen. 

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De nationale bijdrage aan de 
subsidiabele overheidsuitgaven mag door 
particuliere bijdragen worden vervangen. 

Or. en

Motivering

Ondanks de verhoogde EU-financieringspercentages waarin is voorzien door Verordening 
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(EU) nr. 1312/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2011 zijn vele 
lidstaten steun uit het ELFPO misgelopen wegens strenge begrotingsbesnoeiingen en een 
gebrek aan middelen voor nationale bijdragen aan PO-uitgaven. Daarom moeten de lidstaten 
de mogelijkheid krijgen om hun financiële bijdrage te vervangen door particuliere bijdragen 
(bvb. uit stichtingen of particuliere bijdragen van de begunstigde). 

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig deze titel wordt in 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten een gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiesysteem ingevoerd
en door de Commissie vastgesteld middels
overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgestelde 
uitvoeringshandelingen.

Overeenkomstig deze titel wordt in 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten een gemeenschappelijk 
monitoring- en evaluatiesysteem 
ingevoerd. De Commissie stelt
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen vast waarin de werkwijze en 
de gebruikte indicatoren voor het stelsel 
worden omschreven.

Or. en

Motivering

De keuze van de juiste indicatoren is van essentieel belang, niet alleen voor het toezicht op en 
de beoordeling van de PO-programma's, maar ook voor de coördinatie met de andere 
programma's in de context van het gemeenschappelijk strategisch kader en de 
gemeenschappelijke monitoring van de gemeenschappelijke doelstellingen. Het is een 
beslissing van algemene aard, die genomen moet worden door middel van een gedelegeerde 
handeling. 

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage – segment 5 – kolommen 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

70.000 - Per jonge landbouwer 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
punt i)
70.000 - Per onderneming overeenkomstig 
artikel 33, lid 1, onder a), punt ii)
15.000 - Per klein landbouwbedrijf 

70.000 – Per jonge landbouwer 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
punt i)70.000 - Per onderneming 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
punt ii)15.000 - Per klein landbouwbedrijf 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
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overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
punt iii)

punt iii)35.000 – Per pensionering 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder c) 
bis.

Or. en

Motivering

De huidige regeling voor vervroegd pensioen moet worden gehandhaafd en mag niet worden
beperkt tot kleine boeren. Het pensioen moet echter worden aangepast aan het optrekken van 
de pensioengerechtigde leeftijd en worden omgevormd tot een forfaitaire betaling, beperkt tot 
een bedrag van 35.000 euro (een bedrag dat overeenkomt met de helft van het huidige 
maximumbedrag en de helft van het maximumbedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de 
instap van jonge landbouwers).

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage I bis

Nationale totaalbedragen overeenkomstig artikel 64

(mln EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

België 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

Tsjechië 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

Italië 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
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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

Roemenië 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovenië 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

Motivering

De verdeling van middelen over de lidstaten mag niet beslist worden via een 
uitvoeringshandeling maar moet deel uitmaken van de wetgevingshandeling (zie de 
amendementen op artikel 64). De verdeelsleutel voor de periode 2007-2013 wordt gebruikt 
als basis voor het bepalen van de financiële middelen per lidstaat. De bedragen zijn 
aangepast aan de voorgestelde algemene cijfers voor plattelandsontwikkeling, als voorgesteld 
door de Commissie voor het volgend meerjarig financieel kader. 

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biofysische criteria voor de afbakening van 
gebieden met natuurlijke beperkingen

Indicatieve biofysische criteria voor de 
afbakening van gebieden met natuurlijke 
beperkingen

Or. en
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Motivering

Zodra alle gegevens voor de effectbeoordeling van deze criteria en adequate drempelwaarden 
beschikbaar zijn, moet de Commissie een afzonderlijk wetgevingsvoorstel indienen inzake 
bindende biofysische criteria voor het afgrenzen van de gebieden met aanzienlijke natuurlijke 
beperkingen. Inmiddels zijn de criteria als omschreven in de bijlage van indicatieve aard.  

TOELICHTING

Europa leeft in een sociale, economische, financiële en ecologische context "sui generis", die 
een politieke aanpak vereist op alle gebieden. Een van die gebieden is de landbouw en het 
platteland, en het gemeenschappelijk beleid op dat vlak vraagt om moedige hervormingen die 
inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen.

De Europese landbouwers moeten in de gelegenheid worden gesteld om de burgers een zekere 
graad van zelfvoorziening in levensmiddelen en grondstoffen te garanderen, van aanvaardbare 
kwaliteit, in voldoende hoeveelheid en tegen betaalbare prijzen.

Daartoe moet de landbouwactiviteit in overeenstemming worden gebracht met duurzame 
productie en moet de Europese landbouw een toekomstvisie krijgen, waarin 
concurrentievermogen en duurzaamheid op voet van gelijkheid staan, en moet de opvatting 
worden gehuldigd dat duurzaamheid niet alleen te maken heeft met de milieucomponent maar 
dat het uiteindelijk gaat om de economische en sociale levensvatbaarheid van de landbouw op 
lange termijn. De overstap naar een milieuvriendelijkere landbouw is een "conditio sine qua 
non" voor zijn overleving. 

Bovendien moet de Europese landbouw competitief blijven ten opzichte van zijn voornaamste 
handelspartners, die zelf hun landbouw zwaar subsidiëren en/of minder strenge 
productieregels opleggen.

De Europese landbouw kan en moet significant bijdragen aan de verwezenlijking van de 
nieuwe "Europa 2020"-strategie betreffende de strijd tegen de klimaatverandering, voor 
innovatie en nieuwe banen, hetgeen veronderstelt dat bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de plattelandsgebieden, in het bijzonder de minst begunstigde, met als doel een 
maatschappelijke en economische dynamiek op gang te brengen in een duurzaam perspectief.

Het nieuwe landbouw- en plattelandsbeleid in Europa moet gegrondvest zijn op de "triptiek" 
van legitimiteit/billijkheid/doeltreffendheid, m.a.w. de middelen moeten worden toegewezen 
aan doeleinden die worden beschouwd als goed voor de belastingbetaler en voor de 
samenleving, zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over de landbouwers, de regio's en de 
lidstaten, en optimaal worden gebruikt om de beoogde resultaten te bereiken.

Gezien de grote verscheidenheid binnen de Europese landbouw, die absoluut gevrijwaard 
moet worden, en de noodzaak om een gemeenschappelijk wetgevingskader voor het 
landbouwbeleid en de plattelandsontwikkeling in stand te houden, is de subsidiariteit het 
middel bij uitstek om te zorgen voor een goed evenwicht tussen beide stuwende krachten. 
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Bovendien moet in alle verordeningen gestreefd worden naar maximale vereenvoudiging, 
weliswaar zonder afbreuk te doen aan de vereisten inzake discipline bij de besteding van 
overheidsgeld. 

Vorig jaar heeft het Europees Parlement (EP) in het kader van het verslag-Lyon en het 
verslag-Dess met een overgrote meerderheid ingestemd met een geheel van algemene 
beleidsrichtsnoeren, die positief werden onthaald.

Nu moet het EP zich uitspreken over de belangrijkste middelen en instrumenten die de 
Europese Commissie (EC) heeft voorgesteld om de doeleinden te realiseren, in casu het 
voorstel voor een verordening betreffende steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), als aanvulling op de eerste 
pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

De rapporteur stelt in dat opzicht voor de doelstellingen en de prioriteiten betreffende de 
menselijke hulpbronnen, het bosbestand, de innovatie, in de context van de concurrentiekracht 
van de plattelandsgebieden en de landbouwbedrijven, alsook het dierenwelzijn, de 
verontreinigende gassen en het CO2-probleem te verduidelijken en scherper af te lijnen.

Jonge Landbouwers
De rapporteur deelt de mening dat het dynamisme van de landbouwactiviteit een significante 
invloed heeft op de ontwikkeling van de plattelandsgebieden en dat daarom bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar de verjonging van de sector, zowel doordat oudere boeren hun 
bedrijf overlaten aan jongeren als via het oprichten van nieuwe landbouwbedrijven.

In dat verband, om de vestiging van jonge landbouwers gemakkelijker en aantrekkelijker te 
maken, stelt de rapporteur voor om, als aanvulling op de maatregelen die in het verslag inzake 
de verordening betreffende de directe betalingen, stimuli te creëren om een eind te maken aan 
wat gerust kan worden gezien als een van de belangrijkste factoren die de vestiging van jonge 
landbouwers belemmeren, namelijk de toegang tot grond, en dit door middel van steun voor 
de kosten van leningen of bankgaranties voor het pachten van grond. 

Beëindiging van activiteit
Anderzijds pleit de rapporteur voor het herinvoeren van het mechanisme voor beëindiging van 
de beroepsactiviteit, maar in vereenvoudigde vorm en met minder kosten dan de vigerende 
regeling. Er wordt voorgesteld aan landbouwers van meer dan 65 jaar die hun 
landbouwbedrijf en hun rechten op betalingen overdragen aan andere landbouwers een 
eenmalige betaling toe te kennen voor een bedrag dat overeenstemt met 50% van de 
vestigingssubsidie voor jonge landbouwers.

Herstructurering van de landbouwbedrijven
Om de herstructurering van landbouwbedrijven, de opvolging van de generaties en de 
vestiging van nieuwe landbouwers aan te moedigen en te vergemakkelijken stelt de rapporteur 
een verbetering voor van de door de EC voorgestelde regeling betreffende de uitkering van 
een jaarlijks bedrag, tot en met het jaar 2020, van 120% van het bedrag dat overeenkomt met 
het maximum steunbedrag dat wordt toegekend aan kleine landbouwers dat is vastgesteld in 
de regeling "directe betalingen", waarbij dat bedrag wordt omgevormd tot een eenmalig te 
betalen bedrag, waardoor de stimulus sterker wordt en de administratieve rompslomp lichter.
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Investeringen
De rapporteur is van mening dat de voorwaarden voor subsidiabiliteit moeten worden 
uitgebreid tot investeringen in de bedrijven en/of landbouw- en niet-landbouwactiviteiten en 
in andere infrastructuren. 

Zo moet in het bijzonder nagedacht worden over moderniseringsinvesteringen, investeringen 
die voortvloeien uit nieuwe gezondheidseisen en investeringen die bijdragen aan het 
bevorderen van de energie-efficiëntie, of om agroklimatologische beperkingen te milderen of 
te bestrijden, zoals het geval is met nieuwe irrigatie of modernisering van de bestaande, ter 
wille van een efficiënter verbruik van water of energie, ervan uitgaande dat deze stuk voor 
stuk werkgelegenheidscheppend zijn en de bewoners op het platteland houden.

De agromilieumaatregelen
Wat de agromilieumaatregelen betreft pleit de rapporteur voor het invoeren van een verplichte 
minimale begrotingstoelage van 30%, waarbij de regeling wordt uitgebreid tot de biologische 
landbouw en de betalingen uit hoofde van Natura 2000 en de Waterkaderrichtlijn. 

De rapporteur is van mening dat alle agromilieumaatregelen die worden opgenomen in de 
programma's voor plattelandsontwikkeling die de lidstaten moeten indienen, uit 
milieuoogpunt verder moeten reiken dat de "vergroeningsmaatregelen" van de eerste pijler, 
d.w.z. verder dan de maatregelen die profiteren van een betaling voor klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken in het kader van de "directe betalingen", waardoor de 
complementariteit tussen de twee pijlers van het GLB wordt gegarandeerd. 

Bossen 
De rapporteur stelt voor het kader van de begunstigden van deze steunmaatregelen voor de 
bosbouw uit te breiden met o.m. de entiteiten die zich bezighouden met het beheer van de 
bossen die niet het statuut van openbaar of particulier eigendom hebben. Daarom stelt hij voor 
dat de steun voor bebossing en de aanplant van beboste gebieden wordt verlengd van 10 tot 
15 jaar en dat de steun voor de aanleg van boslandbouwsystemen van 3 tot 5 jaar wordt 
verlengd. 

Gebieden met ernstige natuurlijke beperkingen
Wat de afbakening betreft van de "andere dan berggebieden die worden geconfronteerd met 
ernstige natuurlijke beperkingen", stelt de rapporteur een andere benadering voor dan die van 
de EC, rekening houdend met het feit dat het tot op de datum van het verslag niet mogelijk is 
geweest gegevens te verkrijgen aan de hand waarvan de praktische gevolgen van de 
toepassing van de door de EC voorgestelde criteria kunnen worden beoordeeld. 

In dat opzicht stelt de rapporteur voor dat de lidstaten het gebied afbakenen volgens criteria 
die gebaseerd zijn op ernstige natuurlijke beperkingen en die verenigbaar zijn met de 
aanbevelingen van de Rekenkamer en de toezeggingen van de EU in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie. Daartoe kan de lijst van biofysische referentiecriteria van Bijlage 
II op indicatieve wijze worden gebruikt.  

Risicobeheer
Wat het risicobeheer betreft, pleit de rapporteur voor een ruimer beroep op verzekeringen en 
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andere soortgelijke instrumenten en wil hij voorzien in de mogelijkheid om in uitzonderlijke 
gevallen voor de berekening van verliezen die niet op bedrijfsniveau kunnen worden bewezen 
een beroep te doen op klimatologische en biologische indices op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau. Droogte als ongunstig klimatologisch fenomeen komt in aanmerking voor 
steun in het kader van de onderlinge fondsen voor milieuongevallen. Onder de onderlinge 
fondsen ter compensatie van verliezen die voortvloeien uit dierziekten vallen ook de 
bijenziekten.

Medefinancieringspercentages
Wat de procentuele bijdragen van het ELFPO voor de financiering van de 
agromilieumaatregelen betreft, stelt de rapporteur voor dat de percentages van 50% en 85% –
als door de EC voorgesteld – worden opgetrokken tot respectievelijk 60% en 90% voor alle 
regio's en voor de minder begunstigde regio's, de ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden van de Egeïsche Zee.

De rapporteur stelt voor dat de niet-gebruikte middelen van de groene component van de 
directe betalingen overgedragen worden naar de tweede pijler voor de financiering van de 
agromilieumaatregelen, zonder nationale cofinanciering. Ook wordt voorgesteld dat ook voor 
de middelen die de lidstaten kunnen overdragen van de eerste naar de tweede pijler 
overeenkomstig artikel 14 van het voorstel voor een verordening met betrekking tot de directe 
betalingen geen nationale cofinanciering geldt.
Daarom stelt de rapporteur voor dat de nationale cofinanciering integraal kan worden 
vervangen door een particuliere participatie.

Nationale totaalbedragen
Tot slot, gezien het feit dat geen enkel gekwantificeerd voorstel van de EC voorligt 
betreffende de verdeling per lidstaat van het krediet voor plattelandsontwikkeling voor de 
periode 2014/2020, stelt de rapporteur voor deze lacune op te vullen en een voorstel in te 
dienen dat, op basis van de voorstellen van de EC voor het Meerjarig Financieel Kader 
2014/2020, dezelfde verdeelsleutel hanteert als die van de vorige programmeringsperiode, 
aangezien niet is nagegaan of de omstandigheden ten aanzien van deze kwestie al dan niet 
significant zijn gewijzigd. 

Dit verslag berust op het totale bedrag van het GLB dat de EC voor het toekomstig Meerjarig 
Financieel Kader heeft voorgesteld. Eventuele wijzigingen daarin zullen bijgevolg een 
herziening van de inhoud van het onderhavige verslag met zich meebrengen. 


