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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ter aanvulling of wijziging van 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
onderhavige verordening moet de 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen aan de Commissie worden 
gedelegeerd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(4) Ter aanvulling of wijziging van 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
onderhavige verordening moet de
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen aan de Commissie worden 
gedelegeerd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad. Op 
verzoek van het Europees Parlement of de 
Raad kan de Rekenkamer op grond van 
artikel 287, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie advies uitbrengen over deze 
gedelegeerde handelingen.

Motivering

Dit zal het Parlement en de Raad in staat stellen om hun respectieve visies te vormen op basis 
van de technische deskundigheid van de Rekenkamer.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "transactiekosten": kosten die verband 
houden met een verbintenis maar niet 
rechtstreeks kunnen worden 
toegeschreven aan de uitvoering van die 
verbintenis;

(l) "transactiekosten": kosten die verband 
houden met een verbintenis en indirect 
door de uitvoering van die verbintenis 
ontstaan;

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) "natuurramp": een van nature 
voorkomende gebeurtenis van biotische of 
abiotische aard die tot belangrijke 
verstoringen van de 
landbouwproductiesystemen en 
bosstructuren leidt, en uiteindelijk 
belangrijke economische schade aan de
landbouw- en bosbouwsector de 
veroorzaakt;.

(r) "natuurramp": een van nature 
voorkomende gebeurtenis van biotische of 
abiotische aard die tot belangrijke 
verstoringen van de 
landbouwproductiesystemen en 
bosstructuren leidt, en uiteindelijk 
belangrijke economische schade aan de 
landbouw- of de bosbouwsector 
veroorzaakt;.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) "rampzalige gebeurtenis": een door 
menselijke activiteit veroorzaakte 
onvoorziene gebeurtenis van biotische of 
abiotische aard die tot belangrijke 
verstoringen van de 
landbouwproductiesystemen en 
bosstructuren leidt, en uiteindelijk 
belangrijke economische schade aan de 
landbouw- en de bosbouwsector 
veroorzaakt;

(s) "rampzalige gebeurtenis": een door 
menselijke activiteit veroorzaakte 
onvoorziene gebeurtenis van biotische of 
abiotische aard die tot belangrijke 
verstoringen van de 
landbouwproductiesystemen en 
bosstructuren leidt, en uiteindelijk 
belangrijke economische schade aan de 
landbouw- of de bosbouwsector 
veroorzaakt;
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke in dit artikel vermelde 
doelstelling en EU-prioriteit stelt de 
Commissie een precieze reeks 
doelstellingen en streefdoelen vast en ziet 
zij toe op de verwezenlijking ervan.

Motivering

Deze aanpassing geeft de oproep van het Parlement weer om in het beleid meer aandacht te 
schenken aan de resultaten van EU-acties en te meten in hoeverre de doelstellingen worden 
gehaald.



PE489.357v03-00 6/13 AD\913102NL.doc

NL

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat geeft in nationale 
programma's duidelijk aan wat zijn 
behoeften zijn met betrekking tot de EU-
prioriteiten, alsook indicatoren aan de 
hand waarvan de Commissie kan 
controleren of de beoogde resultaten zijn 
behaald.

Motivering

Deze aanpassing geeft de oproep van het Parlement weer om in het beleid meer aandacht te 
schenken aan de resultaten van EU-acties en te meten in hoeverre de doelstellingen worden 
gehaald.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als algemene regel geldt dat de 
Commissie en de lidstaten waarborgen dat 
EU-steun wordt gebruikt voor 
plattelandsgebieden die er het meeste 
behoefte aan hebben.

Motivering

Deze aanpassing geeft de oproep van het Parlement weer om meer aandacht te schenken aan 
de resultaten van EU-acties.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter n – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de aanwijzing door de lidstaat van alle in i) de aanwijzing door de lidstaat van alle in 
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artikel 72, lid 2, bedoelde autoriteiten en, 
ter informatie, een beknopte beschrijving 
van de beheers- en controlestructuur;

artikel 72, lid 2, bedoelde autoriteiten en 
een beschrijving van de beheers- en 
controlestructuur, met inbegrip van de 
verifieerbaarheid en controleerbaarheid 
van de 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen en -
submaatregelen; een voorwaarde voor de 
goedkeuring van het regionaal 
ontwikkelingsprogramma is dat de 
Commissie de beheers- en 
controlestructuur efficiënt en doeltreffend 
oordeelt; 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zet samen met de lidstaten 
doeltreffende instrumenten op, met 
inbegrip van heldere en ondubbelzinnige 
selectiecriteria, om het risico van 
onregelmatige dubbele financiering, 
waarbij ook in het kader van andere EU-
fondsen of nationale fondsen financiering 
wordt verkregen, te verminderen.

Motivering

In de ontwerpverordening staat dat veel (nieuwe) maatregelen worden gefinancierd uit 
andere bronnen dan het ELFPO, namelijk andere EU-fondsen of nationale fondsen. Deze 
verscheidenheid aan financieringsbronnen brengt een groot risico van onregelmatige dubbele 
financiering met zich mee. Dat risico moet worden verminderd.

Amendement 12

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 
die de begunstigde heeft ontvangen in het 

7. De Commissie verschaft meer 
duidelijkheid omtrent de doelstellingen 
van deze maatregel en voert duidelijke 
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kader van de regeling voor kleine 
landbouwers.

voorwaarden en doeltreffende controles in 
om verder misbruik te voorkomen. 

Motivering

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover  annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer  
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided  as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) studies en investeringen met betrekking 
tot het onderhoud, het herstel en de 
opwaardering van het natuurlijke en 
culturele erfgoed van locaties met grote 
ecologische waarde, dorpen en rurale 
landschappen, met inachtneming van 
daarmee verbonden sociaaleconomische 
aspecten, alsmede initiatieven gericht op 
milieubewustzijn;

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verbeteren of de milieuprestatie van deze 
woongebieden te verbeteren.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De steun wordt respectievelijk verleend 
aan landbouwers en aan particuliere 
bosbezitters en verenigingen van 
bosbezitters alsook aan publieke 
bosbezitters of -beheerders die niet uit de 
nationale middelen gefinancierd worden. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
de steun tevens worden verleend aan 
andere grondbeheerders.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Er worden maatregelen getroffen 
om de doelstellingen van de eerste en 
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tweede pijler van het GLB duidelijk af te 
bakenen en om te garanderen dat de 
beslissing om een maatregel uit een pijler 
te financieren is gebaseerd op de bijdrage 
van die maatregel aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van die pijler.

Motivering

Hoewel rechtstreekse betalingen onder de eerste pijler naar alle waarschijnlijkheid zullen 
bijdragen aan het landbouwinkomen, omvat de plattelandsontwikkelingverordening (tweede 
pijler) ook een instrument voor inkomensstabilisatie dat voorziet in compensatie voor 
landbouwers wier inkomen sterk daalt. Het is noodzakelijk om de doelstellingen van de eerste 
en tweede pijler duidelijk af te bakenen en om te garanderen dat de beslissing om een 
maatregel uit een pijler te financieren is gebaseerd op de bijdrage van die maatregel aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van die pijler.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten houden de 
inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gedaan op hetzelfde niveau en besteden, 
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 vermindering van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering en voor 
landbeheer.

Motivering

Om de toekenning van middelen te verwezenlijken zoals vermeld in overweging 28, is het 
nodig om de tekst van de overweging op te nemen in de bindende bepalingen.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer steun wordt verleend op basis 
van standaardkosten of extra kosten en 
gederfde inkomsten zorgen de lidstaten 
ervoor dat de betrokken berekeningen 
deugdelijk en nauwkeurig zijn en op 
voorhand zijn vastgesteld op basis van een 
eerlijke, evenwichtige en verifieerbare 
berekening. Hiertoe verstrekt een orgaan 
dat onafhankelijk is van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de 
berekeningen en over de nodige 
deskundigheid beschikt, een certificaat 
waarin de deugdelijkheid en de 
nauwkeurigheid van de berekeningen 
wordt bevestigd. Het certificaat wordt 
opgenomen in het 
plattelandsontwikkelingsprogramma. 

2. Wanneer steun wordt verleend op basis 
van standaardkosten of extra kosten en 
gederfde inkomsten zorgen de lidstaten 
ervoor dat de betrokken berekeningen 
deugdelijk en nauwkeurig zijn en op 
voorhand zijn vastgesteld op basis van een 
eerlijke, evenwichtige en verifieerbare 
berekening. Hiertoe verstrekt een orgaan 
dat onafhankelijk is van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de 
berekeningen en over de nodige 
deskundigheid beschikt, een certificaat 
waarin de deugdelijkheid en de 
nauwkeurigheid van de berekeningen 
wordt bevestigd. Het certificaat wordt 
opgenomen in het 
plattelandsontwikkelingsprogramma. De 
Commissie garandeert dat voordat 
programma's worden goedgekeurd, alle 
relevante elementen zijn opgenomen in de 
berekeningen en dat de belangrijkste 
veronderstellingen en parameters 
adequaat zijn.

Motivering

Deze aanpassing vloeit voort uit de problemen die de Rekenkamer heeft vastgesteld bij de 
bepaling van steunbedragen (zie paragraaf 97 van het speciaal verslag nr. 7/2011).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vorderingen en resultaten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid aan te 
tonen en de effecten, de doeltreffendheid, 
de doelmatigheid en het belang van 

(a) de vorderingen en resultaten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid kritisch en 
objectief te evalueren en de effecten, de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 



PE489.357v03-00 12/13 AD\913102NL.doc

NL

interventies in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid te 
beoordelen;

belang van interventies in het kader van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid te 
beoordelen;

Motivering

De oorspronkelijke formulering is te normatief.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Europese Rekenkamer kan op 
verzoek van het Europees Parlement of de 
Raad advies uitbrengen over gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 2, lid 2, 
artikel 6, lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 15, 
lid 5, artikel 16, lid 9, artikel 17, lid 4, 
artikel 19, lid 6, artikel 20, lid 8, artikel 
21, lid 4, artikel 22, lid 3, artikel 23, lid 3, 
artikel 29, lid 10, artikel 34, lid 4, artikel 
35, lid 5, artikel 36, lid 10, artikel 37, lid 
4, artikel 43, lid 2, artikel 45, lid 3, artikel 
46, lid 6, artikel 47, lid 6, artikel 51, lid 4, 
en artikel 95.

Motivering

Dit zal het Parlement en de Raad in staat stellen om hun respectieve visies te vormen op basis 
van de technische deskundigheid van de Rekenkamer.
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