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BEKNOPTE MOTIVERING

De ontwikkeling van het platteland vormt een wezenlijk bestanddeel van een duurzame 
ontwikkeling van de regio's van de Europese Unie. Het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)1 is niet alleen gekoppeld aan het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, het houdt tevens nauw verband met de doelstelling van de Europese Unie om de 
economische, sociale en territoriale samenhang te verbeteren, zoals in artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is vastgelegd. De Commissie 
heeft derhalve voor het toekomstig financieel meerjarenprogramma een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor alle fondsen (om die reden hierna "GSK"-fondsen genoemd), ook voor het 
ELFPO voorgesteld. Hiermee wordt beoogd dat alle fondsen binnen deze kaderverordening 
bijdragen aan een duurzame regionale ontwikkeling en daarmee tevens tot een algehele 
harmonieuze ontwikkeling van de EU. Het gemeenschappelijk kader voor de GSK-fondsen moet 
ertoe bijdragen dat met de investeringen uit alle fondsen gemeenschappelijke doelstellingen 
worden nagestreefd. De fondsen moeten elkaar daarbij aanvullen, teneinde de synergetische 
effecten van de inzet van de financiële middelen te verbeteren en zodoende een maximale 
meerwaarde te behalen. Tegelijkertijd moeten de bureaucratische belemmeringen voor de lokale 
initiatiefnemers bij de gebruikmaking van meerdere fondsen daarmee worden verminderd. Met 
name de plattelandsgebieden hebben voordeel van een geïntegreerde inzet van alle GSK-
fondsen. Niet alleen groepen die in het bijzonder getroffen zijn, zoals de Roma-bevolking, 
kunnen hiermee worden ondersteund, ook de eenzijdige afhankelijkheid van bepaalde regio's van 
monoproductiesystemen kan hiermee worden doorbroken. Voorwaarde daarvoor is een 
vergaande harmonisatie van de uitvoeringsbepalingen en van de voorwaarden inzake de controle 
van alle fondsen. Tegelijkertijd omvat de gemeenschappelijke kaderverordening algemene 
beginselen, zoals partnerschap en meerlagig bestuur, naleving van het toepasselijke nationale en 
EU-recht, bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, bescherming tegen discriminatie 
en bevordering van duurzame ontwikkeling.

Ten einde een grotere Europese meerwaarde te kunnen creëren, moeten de maatregelen voor de 
GSK-fondsen, het EFRO, het CF, het ESF, het ELFPO en het EFMZV, 
GEMEENSCHAPPELIJKE prioriteiten van de EU ter verwezenlijking van een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei ondersteunen. Deze prioriteiten zijn in overeenstemming met de 
kerndoelen en kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie, die door de Europese Raad zijn 
vastgesteld.

De Commissie is er in velerlei opzichten echter niet in geslaagd deze punten consequent in de 
ELFPO-verordening op te nemen. Met de in dit verslag voorgestelde amendementen  wordt 
beoogd op belangrijke punten een gemeenschappelijke taal te creëren, teneinde de 
gemeenschappelijke programmering van de fondsen te vereenvoudigen. Voor de rapporteur is 
het echter van doorslaggevend belang dat de middelen uit het ELFPO samen met de andere 
GSK-fondsen in multifondsen dan wel gemeenschappelijke operationele programma's kunnen 
worden ingezet om de synergetische effecten van de afzonderlijke fondsen met name op lokaal 
niveau te verbeteren. De coördinerende instanties daarvoor zijn in de gemeenschappelijke 
verordening (CPR/2012) verankerd, niet in de ELFPO-verordening. De rapporteur heeft de 
betreffende artikelen van de ELFPO-verordening gewijzigd om gemeenschappelijke operationele 
programma's met andere GSK-fondsen eenvoudiger mogelijk te maken. Zij stelt onder andere 
                                               
1 Verordening van het Europees Parlement en de Eaad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) COM(2011)0627 van 19.10.2011.
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voor dat de lidstaten het door de EU meegefinancierde deel voor overgangsregio's kunnen 
aanpassen aan het deel van de andere GSK-fondsen in een gemeenschappelijk programma.

De rapporteur steunt het voornemen van de Commissie om plattelandsgebieden te definiëren, 
teneinde de focus van het ELFPO op deze gebieden te versterken. Het zou echter jammer zijn als 
de functionele territoriale benadering daardoor zou verdwijnen.  Indien plattelandsgebieden 
geïsoleerd worden bekeken, dan lukt het niet om de duurzame ontwikkeling van deze gebieden te 
bevorderen. Indien de economische en culturele betrekkingen tussen de stad en het platteland en 
tussen regio's worden ondersteund, dan hebben de plattelandsgebieden daar voordeel van. Om 
die reden moet de definitie van plattelandsgebieden eveneens functionele ruimten omvatten, 
teneinde het slagen van lokale ontwikkelingsstrategieën veilig te stellen.

Met de LEADER-methode kan bij het gemeenschappelijk strategisch kader voor de GSK-
fondsen gebruik worden gemaakt van de positieve ervaringen van meer dan twintig jaar 
plattelandsontwikkeling. Bij de LEADER-methode neemt de betrokken bevolking deel aan de 
duurzame ontwikkeling van haar leefomgeving. De LEADER-methode is wereldwijd de meest 
succesvolle methode om plattelandsgebieden vitaler te maken en versterkt bovendien de sociaal-
economische ontwikkeling van plattelandsgebieden in hun verscheidenheid. Bij de zogeheten 
"bottom-up"-benadering wordt gebruikgemaakt van de kennis van de lokale bevolking over de 
beste oplossingen om de ongunstige situatie van regio's te doorbreken, en worden nog niet 
ontdekt ontwikkelingspotentieel en nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden blootgelegd. Daar 
staat tegenover dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij deze methode bij de lokale 
bevolking wordt neergelegd. Deze combinatie van horizontaal en verticaal partnerschap heeft 
aangetoond dat de lokaal ontwikkelde maatregelen elkaar aanvullen en daardoor een enorm 
effect op de schepping van arbeidsplaatsen in plattelandsgebieden hebben. De actieve deelname 
van mensen aan de ontwikkeling van hun leefomgeving versterkt hun identificatie daarmee en 
voorkomt dat ze wegtrekken. Hierdoor kunnen negatieve demografische ontwikkelingen worden 
tegengegaan. De lokale bevolking draagt zo uiteindelijk actief bij aan de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen van de EU. Het is in dit advies derhalve het centrale doel van de 
rapporteur dat de LEADER-methode breder wordt toegepast bij de plattelandsontwikkeling, met 
name op gebieden met territoriale aspecten, dat wil zeggen de zwaartepunten van de EU van de 
ELFPO-verordening 3, 4, 5 en 6. De LEADER-methode is het meest toegepaste en meest 
geliefde instrument van de Europese Unie op lokaal niveau. De methode levert een 
doorslaggevende bijdrage aan de zichtbaarheid van de EU onder de burgers in de EU.

Zoals de Commissie in haar werkdocument over de toekomstige uitdagingen voor de regio's 
"REGIO'S 2020"1 uitvoerig beschrijft en onderbouwt, kan de klimaatverandering een enorme 
belasting voor de economische, sociale en ecologische systemen van de regio's vormen. In 
regio's met een hoog droogterisico tekenen zich bijvoorbeeld potentiële conflicten over het juiste 
gebruik van de beperkte watervoorraad af. Het aantal gebieden met een overstromingsrisico, met 
kusterosie of met branden neemt toe. Met name de landbouw en het plattelandstoerisme worden 
hierdoor getroffen, omdat ze afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten en natuurlijke 
hulpbronnen. Tegelijkertijd bieden deze sectoren de meeste arbeidsplaatsen in 
plattelandsgebieden. In plattelandsgebieden zou zelfs de bewoonbaarheid ter discussie kunnen 
worden gesteld. Op grond daarvan hebben de landbouwmethoden, evenals de bescherming van 
het klimaat en voorraden binnen de landbouw een territoriale dimensie. Ze zijn van 

                                               
1 SEC(2008)2868 van 14.11.2008.



AD\913615NL.doc 5/42 PE492.639v02-00

NL

doorslaggevend belang voor het behoud van het landschap en de welvaart van de bevolking in 
deze gebieden. Ook dit aspect komt tot uitdrukking in de amendementen van de rapporteur. Zij 
houdt daarmee tevens rekening met de complexiteit van ontwikkelingsstrategieën van 
plattelandsgebieden.

Het komt er uiteindelijk op aan de weinige financiële middelen van de EU optimaal en op 
efficiënte wijze voor een duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden te benutten en 
zodoende de welvaart van de lokale bevolking te vergroten. De maatstaf voor welvaart kan 
echter niet uitsluitend aan de hand van het BBP worden bepaald. Zoals in de mededeling van de 
Commissie "Het BBP en verder"1 is vastgesteld, zegt het BBP niets over de duurzaamheid op het 
gebied van milieu of over sociale integratie. Een geïntegreerde en  participatieve benadering 
voor ontwikkeling kan echter resulteren in een daadwerkelijke welvaart in plattelandsgebieden.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de economische ontwikkeling van de 

(5) Om duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden te garanderen, moet 
het beleid worden afgestemd op een 
beperkt aantal kernprioriteiten die 
betrekking hebben op de overdracht van 
kennis en innovatie in de landbouwsector, 
de bosbouwsector en plattelandsgebieden, 
op het concurrentievermogen van alle 
soorten landbouw en de rendabiliteit van 
landbouwbedrijven, op de organisatie van 
de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw, op de instandhouding en 
versterking van de ecosystemen die 
afhankelijk zijn van de landbouw en de 
bosbouw, op de bevordering van het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en van 
de overstap naar een koolstofarme 
economie in de landbouw-, de voedings- en 
de bosbouwsector en op de bevordering 
van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
de duurzame ontwikkeling van de 

                                               
1 COM(2009) 433.



PE492.639v02-00 6/42 AD\913615NL.doc

NL

plattelandsgebieden. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken en categorieën van potentiële 
begunstigden die in de verschillende 
plattelandsgebieden kunnen bestaan, en 
met de horizontale doelstellingen inzake 
milieu, innovatie en de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
Matigingsmaatregelen moeten zowel 
betrekking hebben op de beperking van 
emissies in de landbouw en bosbouw van 
belangrijke activiteiten zoals dierlijke 
productie, het gebruik van meststoffen als 
op het behoud van koolstofputten en de 
verbetering van koolstofvastlegging met 
betrekking tot grondgebruik, veranderingen 
van het grondgebruik en de bosbouwsector. 
De prioriteit van de Unie met betrekking 
tot kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

plattelandsgebieden, met inbegrip van 
verbanden tussen de stad en het platteland 
en interregionale samenwerking. Hierbij 
dient rekening te worden gehouden met de 
uiteenlopende kenmerken en categorieën 
van potentiële begunstigden die in de 
verschillende plattelandsgebieden kunnen 
bestaan, en met de horizontale 
doelstellingen inzake milieu, innovatie en 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Matigingsmaatregelen 
moeten zowel betrekking hebben op de 
beperking van emissies in de landbouw en 
bosbouw van belangrijke activiteiten zoals 
dierlijke productie, het gebruik van 
meststoffen als op het behoud van 
koolstofputten en de verbetering van 
koolstofvastlegging met betrekking tot 
grondgebruik, veranderingen van het 
grondgebruik en de bosbouwsector. De 
prioriteit van de Unie met betrekking tot 
kennisoverdracht en innovatie in de 
landbouw- en de bosbouwsector moet 
horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn, waarbij 
rekening wordt gehouden met verbanden 
tussen de stad en het platteland en 
interregionale samenwerking. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer,  
jonge landbouwers, vrouwen die 
werkzaam zijn in de landbouw, kleine 
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van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

landbouwbedrijven, berggebieden en de 
instelling van een korte voorzieningsketen.
De thematische subprogramma's moeten 
tevens de mogelijkheid bieden de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een grote impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten ook gebruik maken van het stelsel 
voor levenslang leren, dat ook moet 
worden toegesneden op de behoeften van 
de plattelandsactoren. Daarom dient tevens 
steun te worden verleend voor workshops, 
coaching, demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, regionale platforms 
voor het uitwisselen van ervaringen, maar 
ook voor regelingen voor korte 
uitwisselingen of bezoeken op 
landbouwbedrijfsniveau. De aldus 
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stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, organisaties en 
netwerken voor plattelandsontwikkeling,
actoren in de voedingssector en rurale
kleine en micro-ondernemingen in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken en moeten 
publiek-private partnerschappen worden 
aangemoedigd voor diensten die zijn 
afgestemd op de behoeften van alle 
groepen van de bevolking.

Motivering

Via het stelsel voor levenslang leren kunnen voor dit werkterrein mensen uit andere sectoren 
worden aangetrokken.

Amendement 4

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 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe bedrijfsactiviteiten, nieuwe land-
en bosbouwgerelateerde ondernemingen of 
nieuwe investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten, nieuwe 
investeringen in sociale landbouw en 
nieuwe investeringen in toeristische 
activiteiten is van essentieel belang voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de plattelandsgebieden. Een maatregel 
voor de ontwikkeling van 
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vestiging structureel aan te passen, moet
landbouwers helpen om met het oog op 
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.

landbouwbedrijven en ondernemingen 
moet jonge landbouwers helpen zich voor 
het eerst te vestigen en hun 
landbouwbedrijf na deze eerste vestiging 
structureel aan te passen, en moet
ondernemerschap onder vrouwen 
bevorderen, ook met het oog op 
diversifiëring door het ontplooien van
andere dan landbouwactiviteiten, en op de 
oprichting en de ontwikkeling van niet-
agrarische kmo's in landbouwgebieden. 
Tevens moet de ontwikkeling van kleine
land- en bosbouwgerelateerde bedrijven
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.

Motivering

De investeringsmaatregelen moeten in elk geval ook betrekking hebben op de uitbreiding van de 
werkzaamheden van landbouwbedrijven tot toeristische (vakantie op de boerderij) en sociale 
activiteiten (groene zorg).
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid en het creëren van
degelijke banen in plattelandsgebieden te
bevorderen, de reeds bestaande banen te 
behouden, de seizoensgebonden 
schommelingen in de werkgelegenheid te 
verminderen, andere sectoren dan de 
landbouwsector, de agro-industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie te ontwikkelen 
en tegelijkertijd de integratie van 
ondernemingen en de banden tussen de 
plaatselijke sectoren te stimuleren. 
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als 
investeringen in hernieuwbare energie.

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de
duurzame plattelandseconomie in de Unie. 
De ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid te bevorderen en vooral 
voor jongeren degelijke banen in 
plattelandsgebieden te creëren, reeds 
bestaande banen te behouden, de 
seizoensgebonden schommelingen in de 
werkgelegenheid te verminderen, andere 
sectoren dan de landbouwsector, de agro-
industrie en de voedingsmiddelenindustrie 
te ontwikkelen en tegelijkertijd de 
integratie van ondernemingen en de banden 
tussen de plaatselijke sectoren te 
stimuleren in overeenstemming met 
duurzame regionale ontwikkeling. 
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als 
investeringen in hernieuwbare energie. De 
duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden moet worden 
versterkt door de verbanden tussen de stad 
en het platteland en interregionale 
samenwerking te bevorderen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om 
het groeipotentieel te ontsluiten en de
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 

(24) De ontwikkeling van de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
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te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 
zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur,
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

met inbegrip van vrije tijd en cultuur, de 
dorpsvernieuwing en activiteiten gericht 
op het herstel en de opwaardering van het
culturele en natuurlijke erfgoed van de 
dorpen en de plattelandslandschappen zijn 
absoluut noodzakelijke voorwaarden voor 
de ontsluiting van het groeipotentieel en 
voor de bevordering van de duurzaamheid 
van de plattelandsgebieden. De duurzame 
ontwikkeling van plattelandsgebieden 
moet worden versterkt door de verbanden 
tussen de stad en het platteland en 
interregionale samenwerking te 
bevorderen. Daarom moet steun worden 
verleend aan hierop gerichte concrete 
acties, onder meer op het gebied van 
toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. Er moet voorrang worden 
gegeven aan door de gemeenschap 
aangestuurde lokale 
ontwikkelingsinitiatieven. In de lijn van 
deze doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komen.
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Amendement 7

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 berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal dat 
rekening houdt met de specifieke 
kenmerken en de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de
betrokken gebieden, en moeten zij in 
voldoende mate zijn toegesneden op de 
ernst van de permanente natuurlijke 
belemmeringen waarmee deze gebieden
kampen en op het type productie op en/of
de economische structuur van de 
bedrijven in een bepaald gebied.

Motivering

De uitkomst van de mededeling van de Commissie getiteld "Naar doelgerichtere steun voor 
landbouwers in gebieden met natuurlijke handicaps" (COM(2009)0161) is onbevredigend. In elk 
geval moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden in de lidstaten. Er 
moet worden gezorgd voor genoeg mogelijkheden voor differentiëring op basis van het soort 
productie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 

(47) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
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het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten en onderzoekers 
die betrokken zijn bij de uitvoering van 
acties die gericht zijn op innovatie in de 
landbouw. Dit netwerk dient te worden 
gefinancierd in het kader van de technische 
ondersteuning op EU-niveau.

het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moet een 
EIP-netwerk worden opgezet voor het 
vormen van een netwerk van operationele 
groepen, adviesdiensten, niet-
gouvernementele organisaties en 
onderzoekers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van acties die gericht zijn op 
innovatie in de landbouw. Dit netwerk 
dient te worden gefinancierd in het kader 
van de technische ondersteuning op EU-
niveau.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De innovatieve projecten in het kader 
van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. De resultaten van 
dergelijke projecten moeten worden 
verspreid om ervoor te zorgen dat de hele 
sector ervan kan profiteren.

(52) De innovatieve projecten in het kader 
van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. Om ervoor te zorgen dat de 
hele sector kan profiteren van de 
resultaten van dergelijke projecten moet 
de verspreiding ervan worden 
gestimuleerd en moeten 
verspreidingsmaatregelen uit diverse 
bronnen worden gefinancierd, onder meer 
in het kader van de technische bijstand.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) De verantwoordelijkheid voor het 
monitoren van de programma's moet 
worden gedeeld tussen de beheersautoriteit 

(61) De verantwoordelijkheid voor het 
monitoren van de programma's moet 
worden gedeeld tussen de beheersautoriteit 
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en een daartoe ingesteld monitoringcomité. 
De taak van het monitoringcomité moet
erin bestaan te monitoren of het 
programma doeltreffend ten uitvoer wordt 
gelegd. Hiertoe moeten de 
verantwoordelijkheden van dit comité 
worden gespecificeerd. 

en een daartoe ingesteld monitoringcomité. 
De samenstelling, taken en 
verantwoordelijkheden van het
monitoringcomité moeten worden 
gedefinieerd in overeenstemming met de 
artikelen 41 t/m 43 en artikel 5 van de 
gemeenschappelijke verordening. Er kan 
een enkel monitoringcomité worden 
ingesteld voor 
plattelandsontwikkelingsprogramma's en 
programma's in het kader van andere 
GSK-fondsen die in hetzelfde territoriale 
gebied worden uitgevoerd.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wordt het strategische kader voor het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
uiteengezet;

(c) wordt het strategische kader voor het 
plattelandsontwikkelingsbeleid 
uiteengezet, met inbegrip van verbanden 
tussen de stad en het platteland en 
interregionale samenwerking;

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) worden de voorschriften om te zorgen 
voor coördinatie van het ELFPO met 
andere instrumenten van de Unie 
vastgesteld.

(f) worden de voorschriften om te zorgen 
voor coördinatie en samenhang van het 
ELFPO met alle GSK-fondsen en andere 
instrumenten van de Unie vastgesteld.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "maatregel": een samenstel van 
concrete acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling;

(c) "maatregel": een samenstel van 
concrete acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling, met inbegrip 
van verbanden tussen de stad en het 
platteland en interregionale 
samenwerking;

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "concrete actie": een project, groep van 
projecten, contract of regeling, of een 
andere actie die volgens de voor het 
betrokken 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
vastgestelde criteria is gekozen en door een 
of meer begunstigden wordt uitgevoerd ter 
verwezenlijking van de EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling;

(d) "concrete actie": een project, groep van 
projecten, contract of regeling, of een 
andere actie die volgens de voor het 
betrokken 
plattelandsontwikkelingsprogramma 
vastgestelde criteria is gekozen en door een 
of meer begunstigden wordt uitgevoerd ter 
verwezenlijking van de EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling,met inbegrip 
van de mogelijkheid om de steun uit 
meerdere GSK-fondsen te combineren, 
ook binnen een enkele prioritaire as van 
programma's die mede worden 
gefinancierd uit het EFRO en het ESF, 
zoals bedoeld in artikel 87, lid 1, van de 
gemeenschappelijke verordening;

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "plaatselijke ontwikkelingsstrategie": (g) "plaatselijke ontwikkelingsstrategie": 
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een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de EU-prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling en in 
partnerschap op het passende niveau wordt 
uitgevoerd;

een coherent samenstel van op de 
plaatselijke doelstellingen en behoeften 
afgestemde concrete acties, dat bijdraagt 
tot de verwezenlijking van de EU-
prioriteiten voor duurzame
plattelandsontwikkeling, met inbegrip van 
verbanden tussen de stad en het platteland 
en interregionale samenwerking en in 
partnerschap op specifieke subregionale 
territoriale niveaus wordt uitgevoerd;

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "korte voorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal marktdeelnemers die zich 
hebben verbonden tot samenwerking, 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten en 
consumenten;

(t) "korte voedselvoorzieningsketen": een 
voorzieningsketen bestaande uit een 
beperkt aantal producenten, bij voorkeur 
kleine landbouwers, die zich hebben 
verbonden tot samenwerking, plaatselijke 
economische ontwikkeling en nauwe 
geografische en sociale betrekkingen 
tussen producenten en consumenten;

Amendement 17

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 -

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie, als onderdeel van een Europese 
strategie voor plattelandsontwikkeling,
door de duurzame ontwikkeling van het 
platteland en de economische groei in 
plattelandsgebieden in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB" 
genoemd) en aan het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, waarmee 
het ELFPO tevens wordt gecoördineerd. 
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bestendiger en innovatiever. Het ELFPO maakt de landbouw-, 
voedings- en bosbouwsector in de EU 
territoriaal en ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
concurrerender, productiever en 
innovatiever.

Motivering

De doelstellingen van de ELFPO-verordening moeten samenhang vertonen met de 
groeidoelstellingen van de Europa 2020-strategie. Daarom moet ook het concurrentievermogen 
van de land- en bosbouwondernemingen hier worden vermeld. In wijzigingsvoorstel 29 van het 
advies van het Comité van de Regio's wordt onderstreept dat er een daadwerkelijke strategie 
voor plattelandsontwikkeling moet worden toegepast op Europees niveau. Daarvoor is 
coördinatie en complementariteit met het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid 
noodzakelijk.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling van de plattelandsgebieden.

(3) een evenwichtige ontwikkeling van 
plattelandseconomieën en -
gemeenschappen, met inbegrip van 
verbanden tussen de stad en het platteland 
en interregionale samenwerking.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De verwezenlijking van de prioriteiten van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid en van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, wordt nagestreefd aan de 
hand van de volgende zes prioriteiten en 
de investeringsprioriteiten van de EU voor 
plattelandsontwikkeling, die de 
desbetreffende thematische doelstellingen 
van het GSK weerspiegelen:
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 faciliteren van de herstructurering,
de modernisering en de 
productdiversificatie van 
landbouwbedrijven;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het faciliteren van de verjonging en van 
de toegang van nieuwkomers tot 
landbouw- en 
plattelandsontwikkelingsprogramma's;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het steunen van risicobeheer op 
landbouwbedrijfsniveau;

(b) het steunen van risicobeheer op 
landbouwbedrijfsniveau door middel van 
preventieve maatregelen:
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Amendement 23

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, het in stand houden en 
het duurzame gebruik van de biodiversiteit 
en de genetische diversiteit in 
landbouwbedrijven, met inbegrip van 
Natura 2000-gebieden en landbouw met 
een hoge natuurwaarde, en van de toestand 
van de Europese landschappen; 

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het verbeteren van het bodembeheer; (c) het verbeteren van de bodemstructuur, 
de bestendigheid van de bodem tegen 
erosie en extreme weersomstandigheden, 
de bodemvruchtbaarheid en het 
bodembeheer;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) bevordering van het energiebesparende 
en efficiënte gebruik van 
landbouwhulpbronnen en steun voor de 
omslag naar een klimaatvriendelijke, 
energiebesparende en klimaatbestendige 
economie in de landbouw-, de voedsel- en 
de bosbouwsector, met bijzondere aandacht 
voor:
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het bevorderen van een efficiënter en 
zuiniger watergebruik in de 
landbouwsector;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het bevorderen van een efficiënter en 
zuiniger energiegebruik in de landbouw-
en de voedingssector;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het aanmoedigen van economische 
diversificatie van bestaande kleine en 
micro-ondernemingen, van het opzetten
van nieuwe kleine en micro-
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ondernemingen, met name door vrouwen 
en jongeren, en van het scheppen van
extra werkgelegenheid;

Motivering

Wijzigingsvoorstel 32 van het Comité van de regio's.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er wordt gezorgd voor coherentie 
tussen steun uit het ELFPO en de 
maatregelen die worden gefinancierd uit 
de andere GSK-fondsen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten kunnen in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's opnemen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling, waarbij rekening 
wordt gehouden met verbanden tussen de 
stad en het platteland en interregionale 
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samenwerking, en die gericht zijn op 
specifieke behoeften, met name in verband 
met:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) berggebieden zoals bedoeld in artikel 
33, lid 2, en gebieden met een ernstige 
natuurlijke beperking zoals bedoeld in 
artikel 33, lid 4;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de resultaten van de strategische 
milieubeoordeling van het programma, 
verricht overeenkomstig Richtlijn 
2001/42/EG;

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) met betrekking tot plaatselijke 
ontwikkeling, een specifieke beschrijving 
van de mechanismen voor coördinatie 
tussen de strategieën voor plaatselijke 
ontwikkeling, van de in artikel 36 bedoelde 
maatregel inzake samenwerking, van de in 
artikel 21 bedoelde maatregel inzake 
basisdiensten en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden en van de steun voor 
niet-agrarische activiteiten in 
plattelandsgebieden in het kader van de in 

(f) met betrekking tot plaatselijke 
ontwikkeling, een specifieke beschrijving 
van de mechanismen voor coördinatie 
tussen de strategieën voor plaatselijke 
ontwikkeling, van de in artikel 36 bedoelde 
maatregel inzake samenwerking, van de in 
artikel 21 bedoelde maatregel inzake 
basisdiensten en dorpsvernieuwing in 
plattelandsgebieden, met inbegrip van 
verbanden tussen de stad en het platteland 
en interregionale samenwerking, en van 
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artikel 20 bedoelde maatregelen inzake de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen in plattelandsgebieden;

de steun voor niet-agrarische activiteiten in 
plattelandsgebieden in het kader van de in 
artikel 20 bedoelde maatregelen inzake de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen in plattelandsgebieden;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) een analyse van de behoeften in 
verband met de monitoring  en 
evaluatievoorschriften en het in artikel 49 
van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde evaluatieplan. De lidstaten 
voorzien in voldoende middelen en in de 
nodige activiteiten voor de opbouw van de 
betrokken capaciteit om aan de 
vastgestelde behoeften tegemoet te komen;

Schrappen

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) informatie over de complementariteit 
met maatregelen die worden gefinancierd 
op grond van andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, op 
grond van het cohesiebeleid of op grond 
van het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij;

(m) informatie over de complementariteit 
met maatregelen die worden gefinancierd 
op grond van andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
over de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie met maatregelen die uit
andere GSK-fondsen worden 
ondersteund;
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letters o en p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) de aanwijzing van de in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde partners en de resultaten van het 
overleg met de partners;

(o) de aanwijzing van de in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde partners, de maatregelen die zijn 
genomen om partners te betrekken bij de 
voorbereiding, tenuitvoerlegging, 
monitoring en beoordeling van het 
programma in overeenstemming met de 
Europese gedragscode zoals opgenomen 
in artikel 5 van de gemeenschappelijke 
verordening, de resultaten van het overleg 
met de partners en, in voorkomend geval, 
de voornaamste elementen van het in 
artikel 55, lid 3, bedoelde actieplan en de 
tevens aldaar bedoelde structuur van het 
nationale netwerk voor het platteland, 
alsmede bepalingen voor het beheer ervan 
die de basis zouden vormen voor de 
jaarlijkse actieplannen van dit netwerk;

(p) in voorkomend geval, de voornaamste 
elementen van het in artikel 55, lid 3, 
bedoelde actieplan en de tevens aldaar 
bedoelde structuur van het nationale 
netwerk voor het platteland, alsmede 
bepalingen voor het beheer ervan die de 
basis zouden vormen voor de jaarlijkse 
actieplannen van dit netwerk.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties inzake kennisoverdracht en 
voorlichting

Acties inzake kennisoverdracht, 
uitwisseling van duurzame praktijken en 
voorlichting

Amendement 40
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In het kader van deze maatregel wordt
geen steun verleend voor cursussen of 
stages die deel uitmaken van normale 
programma's of leergangen van het 
middelbaar of hoger onderwijs, maar 
eventueel wel voor cursussen die in het 
kader van het stelsel voor levenslang leren 
en in het kader van omscholing worden 
georganiseerd en waarbij rekening wordt 
gehouden met de behoeften van de 
plattelandsactoren.

Motivering

Het stelsel voor levenslang leren maakt omscholingsmaatregelen en de ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten mogelijk.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het kader van deze maatregel worden 
de kosten voor het organiseren en 
uitvoeren van de kennisoverdrachtsacties
en de voorlichtingsacties gesubsidieerd. In 
het geval van demonstratieprojecten mag 

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

demonstratieprojecten mag tevens steun 
worden verleend ter dekking van de 
betrokken investeringskosten. De kosten in 
verband met de reis-, verblijfs- en 
dagvergoedingen van de deelnemers, 
alsmede de kosten voor de vervanging van 
de landbouwers worden eveneens 
gesubsidieerd. 

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b – punt i – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- korte en lokale 
voedselvoorzieningsketens, of

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis. bijdragen tot de bevordering van 
groei, het behoud van arbeidsplaatsen in 
de gehele productieketen en de 
ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsactiviteiten voor 
landbouwondernemingen, bijvoorbeeld in 
het toerisme of de sociale landbouw;

Motivering

De investeringsmaatregelen moeten in elk geval ook betrekking hebben op de uitbreiding van de 
werkzaamheden van landbouwbedrijven tot toeristische (vakantie op de boerderij) en sociale 
activiteiten (groene zorg).

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

De bestaande regeling inzake vroegtijdige pensionering moet worden gehandhaafd.

Amendement 46

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, aan andere bewoners van 
plattelandsgebieden en aan niet-agrarische 
kleine en micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt 
verleend aan niet-agrarische kleine en 
micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden, aan landbouwers of 
leden van het landbouwershuishouden en 
aan andere bewoners van 
plattelandsgebieden.
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Amendement 48

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 
investeringen in hernieuwbare energie;

(b) investeringen in het opzetten, 
verbeteren en uitbreiden van alle soorten 
kleinschalige infrastructuur, waarbij 
rekening wordt gehouden met verbanden 
tussen de stad en het platteland, en 
inclusief investeringen in energie-
efficiëntiemaatregelen en hernieuwbare 
energie;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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



AD\913615NL.doc 29/42 PE492.639v02-00

NL

ontwikkelingsstrategie.

Amendement 50

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.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen met betrekking tot
landbouwgrond of voor de landbouw 
geschikte grond, of die op vrijwillige basis 
investeringen hebben gedaan met het oog 
op de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan groepen van 
landbouwers worden verleend wanneer dit 
naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.
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Motivering

Landbouwers zijn de voornaamste doelgroep van deze maatregel. Er moet rekening worden 
gehouden met bestaande programma's en maatregelen.

Amendement 52

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, 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.

Motivering

Het moet mogelijk zijn om in het kader van directe betalingen alle agromilieu- en 
klimaatmaatregelen te erkennen als vergroeningsverplichtingen, zonder verhoging van de 
baseline in het kader van rechtstreekse betalingen.

Amendement 53

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 uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
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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 %.

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 %. Steun uit het 
ELFPO kan worden verleend voor 
maatregelen die onder titel III, hoofdstuk 
2, van Verordening (EU) nr. RB/2012 
vallen.

Motivering

Gecertificeerde agromilieu- en klimaatmaatregelen moeten automatisch voldoen aan de 
vergroeningsvereisten. Daarom moeten al deze maatregelen onder beide pijlers worden 
aangemerkt als vergroening en subsidiabel zijn.

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012. De betalingen worden op 
passende wijze gedifferentieerd, met 
inachtneming van de volgende criteria:
- de situatie en 
ontwikkelingsdoelstellingen die voor een 
regio kenmerkend zijn,
- de ernst van de permanente natuurlijke 
belemmering voor landbouwactiviteiten,
- het type productie op en in voorkomend 
geval de economische structuur van de 
bedrijven.
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Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat bedrijven met verschillende productievormen 
en in verschillende productiegebieden verschillende kosten hebben.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) wijzen van samenwerking tussen
landbouwers en plattelandsbedrijven, met 
speciale nadruk op kleine landbouwers en 
kleine of micro-ondernemingen, en tussen
verschillende actoren in de plaatselijke en 
regionale voedselketens en de 
bosbouwsector, en tussen andere actoren 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en prioriteiten van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid, waaronder 
brancheorganisaties;

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) De steun mag ook verleend worden 
om de kosten te dekken die verband 
houden met voorlichtings- en 
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afzetbevorderingsactiviteiten in het kader 
van de in lid 1 bedoelde
kwaliteitsregelingen.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) de ontwikkeling en/of marketing 
van toeristische diensten die betrekking 
hebben op plattelandstoerisme;

Motivering

De ontwikkeling en marketing van diensten op het gebied van plattelandstoerisme is voor de 
plattelandsgebieden van essentieel belang, aangezien deze bedrijfstak in tal van regio's nauw is 
verbonden met de landbouw.

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j ter) de ontwikkeling van projecten op 
het gebied van de sociale landbouw (zoals 
groene zorg);

Motivering

De ontwikkeling van diensten op het gebied van sociale landbouw naar het voorbeeld van het 
EU-project "groene zorg" is van belang voor de plattelandsgebeden en vormt een nieuwe 
economische activiteit voor landbouwbedrijven.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(EU) nr. [GSK/2012] bedoelde taken, 
mogen plaatselijke groepen ook:

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) extra taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan 
aan hen zijn gedelegeerd; of

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) alleen of in samenwerking met 
partners activiteiten met een brede 
territoriale dimensie, zogenoemde 
'overkoepelende projecten', uitvoeren in 
het kader van een lokale 
ontwikkelingsstrategie.

Motivering

Ik stel voor om lokale actiegroepen de mogelijkheid te geven tot de onafhankelijke uitvoering 
van projecten in het kader van een lokale ontwikkelingsstrategie met een breed territoriaal 
bereik, in samenwerking met partners op het gebied van plattelandsontwikkeling. Volgens de 
huidige regelgeving beperkt de rol van lokale actiegroepen zich tot die van intermediair bij de 
overdracht van financiële middelen en tot die van katalysator. De mogelijkheid om 
vlaggenschipprojecten uit te voeren in het kader van een strategie zal naar verwachting een 
significante meerwaarde opleveren. Bovendien blijkt uit de in Polen opgedane ervaringen dat er 
een grote behoefte bestaat aan kleinschalige projecten met een korte looptijd. Helaas haken 
echter veel aanvragers af omdat zij de gewone administratieve aanvraagprocedure moeten 
volgen. Met dit amendement zouden dergelijke partners alleen contact hoeven opnemen met een 
lokale actiegroep, zodat zij de ingewikkelde administratieve weg niet hoeven te bewandelen.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Gezien het feit dat lokale actiegroepen aanzienlijke moeilijkheden ondervinden om toegang tot 
kredieten te krijgen, wordt voorgesteld om het bedrag van de voorschotten tot 80% te verhogen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) acties ter bevordering van de lokale 
participatie bij de planning en 
verwezenlijking van betere medische zorg, 
onderwijs, culturele activiteiten en andere 
gebieden van lokale publieke diensten.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de onder b) bedoelde 
voorbereidende ondersteuning kan 
worden verleend in de vorm van de 
betaling van een voorschot tot maximaal 
100% van de overheidsbijdrage, mits het 
programma in deze mogelijkheid voorziet.
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Motivering

Ik stel voor om een punt toe te voegen om de betaling van een voorschot tot maximaal 100% 
voor de verwezenlijking van een overkoepelend project mogelijk te maken. Het gaat om 
projecten waarbij partners betrokken zijn die om financiële redenen geen individuele steun 
aanvragen. In het kader van een overkoepelend project zou een lokale actiegroep financiële 
middelen in de vorm van voorschotten kunnen overmaken aan de betrokken partners.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EIP-netwerk wordt overeenkomstig 
artikel 51, lid 1, ingevoerd ter 
ondersteuning van het in artikel 61 
bedoelde EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. Het maakt 
de vorming van een netwerk van 
operationele groepen, adviesdiensten en 
onderzoekers mogelijk.

1. Het EIP-netwerk wordt overeenkomstig 
artikel 51, lid 1, ingevoerd ter 
ondersteuning van het in artikel 61 
bedoelde EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw. Het maakt 
de vorming van een netwerk van 
operationele groepen, adviesdiensten, niet-
gouvernementele organisaties en 
onderzoekers mogelijk.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bevordert een hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, productieve, 
emissiearme en klimaatvriendelijke en -
bestendige landbouwsector, die 
harmonieus gebruik maakt van de 
essentiële natuurlijke hulpbronnen waarvan 
de landbouw afhankelijk is;
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de wetenschappelijke gemeenschap te 
informeren over de onderzoeksbehoeften 
vanuit het perspectief van landbouwers en 
plattelandsgemeenschappen.

Amendement 70

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.
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Motivering

De prestatiereserve overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] wordt 
geschrapt.

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van lid 3, eerste alinea, 
onder b), van dit artikel mogen de 
lidstaten de maximale ELFPO-bijdrage 
verhogen voor maatregelen zoals 
genoemd in de artikelen 21 en 31 van deze 
verordening binnen de programma's die 
worden uitgevoerd in overgangsregio's
zoals gedefinieerd in artikel 82, lid 2, van 
de gemeenschappelijke verordening om te 
zorgen voor samenhang met de 
medefinancieringspercentages van andere 
GSK-fondsen voor deze categorie regio's, 
in het bijzonder binnen 
meerfondsenprogramma's.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Voor uitgaven voor een specifieke 
maatregel of voor een deel van een 
specifieke maatregel die worden 
meegefinancierd uit het ELFPO, vindt geen 
medefinanciering plaats in de vorm van 
bijdragen uit de Structuurfondsen, het 
Cohesiefonds of enig ander 
financieringsinstrument van de Unie. Dit 
vormt geen beperking dan wel 
belemmering voor een aanpak van de 
programmering waarbij de steun uit 
meerdere GSK-fondsen wordt 
gecombineerd, teneinde de thematische 
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doelstellingen die zijn bepaald in artikel 9 
van Verordening [GSK/2012] op 
coherente wijze te kunnen verwezenlijken.

Amendement 73

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.

Motivering

Zoals in de inmiddels afgesloten trialoogonderhandelingen over de begroting overwogen werd, 
moet de nationale bijdrage aan de subsidiabele overheidsuitgaven vervangen kunnen worden
door particuliere bijdragen. Met name in deze tijd, waarin lidstaten proberen te bezuinigen, is 
het noodzakelijk dat particuliere investeerders oplossingen aan kunnen dragen, als lidstaten 
problemen hebben om het medefinancieringspercentage op te brengen. 

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Voor de middelen die 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) nr. RB/2012 naar het 
ELFPO worden overgedragen, geldt de 
algemene procentuele bijdrage 
overeenkomstig lid 3.

Motivering

Op middelen die in het kader van de flexibiliteitsregeling naar het ELFPO worden 
overgedragen, moet omwille van de samenhang dezelfde procentuele bijdrage worden toegepast 
als op andere ELFPO-maatregelen.
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten met regionale programma's 
kunnen een nationaal monitoringcomité
oprichten om de uitvoering van deze 
programma's te coördineren in het licht 
van het nationale kader en het gebruik van 
financiële middelen.

Lidstaten met regionale programma's 
kunnen nationale of regionale 
monitoringcomités oprichten. Nationale 
monitoringcomités coördineren daarbij de 
uitvoering van de regionale programma's
in het licht van het nationale kader.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het onderzoekt de activiteiten en 
outputs met betrekking tot het 
evaluatieplan van het programma;

(b) het onderzoekt het door de 
beheersautoriteit voorgelegde
evaluatieplan en de bij de 
tenuitvoerlegging geboekte vooruitgang;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 mei 2016 en 31 mei van 
elk daaropvolgend jaar tot en met 2023
dient de lidstaat bij de Commissie een 
jaarlijks uitvoeringsverslag in over de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in het 
vorige kalenderjaar. Het in 2016 
ingediende verslag heeft betrekking op de 
kalenderjaren 2014 en 2015.

1. Uiterlijk op 30 juni 2016 en 30 juni van 
elk daaropvolgend jaar tot en met 2022
dient de lidstaat bij de Commissie een 
jaarlijks uitvoeringsverslag in over de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in het 
vorige kalenderjaar. Het eindverslag over 
de uitvoering wordt door de lidstaat 
uiterlijk op 31 december 2023 ingediend. 
Het in 2016 ingediende verslag heeft 
betrekking op de kalenderjaren 2014 en 
2015.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2023 stellen de lidstaten voor elk van 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
een verslag over de evaluatie achteraf op. 
Dat verslag wordt uiterlijk op 31 december 
2023 bij de Commissie ingediend.

In 2023 stellen de lidstaten voor elk van 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma's 
een verslag over de evaluatie achteraf op. 
Dat verslag wordt uiterlijk op 31 december 
2023 voltooid.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
instrumenten voorziet die elementen van 
staatssteun inhouden, worden deze 
instrumenten niet apart gemeld. 

Motivering

Ik pleit voor een wijziging van de EU-wetgeving om ervoor te zorgen dat voor bepaalde 
steuninstrumenten niet telkens een aparte goedkeuringsprocedure nodig is waarbij getoetst 
wordt of zij in overeenstemming zijn met het mededingingsbeleid.
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