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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie een algemene 
strategie voor intermediaire 
probleemgebieden te ontwikkelen om zo de 
verschillen tussen de lidstaten met 
betrekking tot de voor deze gebieden 
verleende steun te verminderen;

1. verzoekt de Commissie een algemene 
strategie voor intermediaire 
probleemgebieden te ontwikkelen, met 
inachtneming van de lokale behoeften,
om zo de verschillen tussen de lidstaten 
met betrekking tot de voor deze gebieden 
verleende steun te verminderen en stelt 
voor dat landbouwers in 
probleemgebieden worden aangemoedigd 
zich in vakbonden te verenigen teneinde 
adequate middelen te verkrijgen voor het 
gebruik van hun land en om de efficiëntie 
van de landbouwproductie te verbeteren;

Or. ro

Amendement 2
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie een algemene 
strategie voor intermediaire 
probleemgebieden te ontwikkelen om zo de 
verschillen tussen de lidstaten met 
betrekking tot de voor deze gebieden 
verleende steun te verminderen;

1. verzoekt de Commissie een algemene 
strategie voor intermediaire 
probleemgebieden te ontwikkelen om zo de 
verschillen tussen de lidstaten met 
betrekking tot de voor deze gebieden 
verleende steun te verminderen, en om te 
zorgen voor een precieze definiëring van 
de intermediaire gebieden, vooral met het 
oog op de overgangsperioden;

Or. de
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Amendement 3
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. de strijd tegen de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken 
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

2. meent dat de lidstaten bij de precieze 
vaststelling van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden niet alleen rekening 
moeten houden met de biofysische criteria, 
maar ook met bepaalde socio-
economische criteria; is voornamelijk van 
oordeel dat een insulair karakter, met een 
zeer lage bevolkingsdichtheid en een grote 
afstand tot de consumptiegebieden, 
evengoed in overweging moet worden 
genomen als een natuurlijke handicap;

Or. fr

Amendement 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. de strijd tegen de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken 
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

2. onderstreept dat iedere lidstaat, aan de 
hand van een nauwkeurige beoordeling, 
met inachtneming van de acht biofysische 
criteria en op basis van de nationale 
criteria, aanpassingen mag doorvoeren 
met betrekking tot de probleemgebieden 
en bij de precieze vaststelling van de 
grenzen van intermediaire 
probleemgebieden rekening mag houden 
met het criterium "ontvolking";

Or. de
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Amendement 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. de strijd tegen de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

2. verzoekt de Commissie om, in nauwe 
samenhang met de strategie voor 
probleemgebieden in de EU, een strategie 
te ontwikkelen voor de bestrijding van de 
ontvolking van plattelandsgebieden, en om 
bij de precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening te
houden met het criterium "ontvolking";

Or. ro

Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. de strijd tegen de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken 
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

2. de bestrijding van de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken 
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking"; onderstreept dat een 
toename van de ontvolking de natuurlijke 
handicaps van landbouwgronden 
versterkt, doordat de landbouwkundige 
problemen van deze regio's daardoor 
worden verergerd;

Or. es
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Amendement 7
Franz Obermayr 

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. de strijd tegen de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

2. dringt erop aan dat de bestrijding van 
de ontvolking van plattelandsgebieden deel 
uit komt te maken van de strategie voor
probleemgebieden in de EU, wat inhoudt 
dat de lidstaten bij de precieze vaststelling 
van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden rekening moeten 
houden met het criterium "ontvolking";

Or. de

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. de strijd tegen de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken 
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

2. de bestrijding van de ontvolking van 
plattelandsgebieden moet deel uitmaken 
van de strategie voor probleemgebieden in 
de EU; meent dat de lidstaten, in het 
belang van de probleemgebieden, bij de 
precieze vaststelling van de kaart van 
intermediaire probleemgebieden rekening 
moeten houden met het criterium 
"ontvolking";

Or. cs

Amendement 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat de gebieden die net niet 
aan de acht biofysische criteria voldoen 
maar waar alle elementen tezamen toch 
een aanzienlijke handicap vormen, 
eveneens als gebieden met een natuurlijke 
handicap moeten worden erkend;

Or. de

Amendement 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit ervoor dat de kaart van 
intermediaire probleemgebieden kan 
worden vastgesteld op basis van de acht 
biofysische EU-criteria, in combinatie met 
bepaalde objectieve nationale criteria 
waardoor de nationale en regionale 
werkelijkheid in ogenschouw kan worden 
genomen;

Or. es

Amendement 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. aangezien de nieuwe regeling ertoe zou 
kunnen leiden dat steun voor bepaalde 
gebieden wordt overgeheveld naar andere, 
zouden de gebieden die hun status van 
intermediair probleemgebied verliezen, 

3. is van oordeel dat de gebieden die als 
gevolg van de nieuwe regeling hun status 
van intermediair probleemgebied verliezen 
of waar een onevenredige verschuiving 
plaatsvindt, moeten beschikken over een 
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moeten beschikken over een redelijke 
overgangsperiode om zich aan de nieuwe 
situatie aan te passen;

redelijke overgangsperiode om zich aan de 
nieuwe situatie aan te passen;

Or. de

Amendement 12
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. aangezien de nieuwe regeling ertoe zou 
kunnen leiden dat steun voor bepaalde 
gebieden wordt overgeheveld naar andere, 
zouden de gebieden die hun status van 
intermediair probleemgebied verliezen, 
moeten beschikken over een redelijke 
overgangsperiode om zich aan de nieuwe 
situatie aan te passen;

3. aangezien de nieuwe regeling ertoe zou 
kunnen leiden dat steun voor bepaalde 
gebieden wordt overgeheveld naar andere, 
zouden de gebieden die hun status van 
intermediair probleemgebied verliezen, 
moeten beschikken over een redelijke 
overgangsperiode om zich aan de nieuwe 
situatie aan te passen; tijdens deze 
overgangsperiode zouden de door de 
Commissie voorgestelde biofysische 
criteria moeten worden beoordeeld op hun 
toepasselijkheid met betrekking tot de 
verschillende ecosystemen en klimaten in 
de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. aangezien de nieuwe regeling ertoe zou 
kunnen leiden dat steun voor bepaalde 
gebieden wordt overgeheveld naar andere, 
zouden de gebieden die hun status van 
intermediair probleemgebied verliezen,

3. aangezien de nieuwe regeling ertoe zou 
kunnen leiden dat steun voor bepaalde 
gebieden wordt overgeheveld naar andere 
gebieden, in nauwe samenhang met de 
lokale behoeften, zouden de gebieden die 
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moeten beschikken over een redelijke 
overgangsperiode om zich aan de nieuwe 
situatie aan te passen;

hun status van intermediair 
probleemgebied verliezen moeten 
beschikken over een redelijke 
overgangsperiode om zich aan de nieuwe 
situatie aan te passen;

Or. ro

Amendement 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om bij het 
definiëren van de probleemgebieden 
rekening te houden met alle standpunten 
die in het kader van de openbare 
raadpleging door de betrokken landen,
regionale en lokale autoriteiten en
landbouwverenigingen kenbaar zijn 
gemaakt;

4. verzoekt de Commissie om bij het 
definiëren van de probleemgebieden de 
strategieën van de regionale en lokale 
autoriteiten van de lidstaten in overweging 
te nemen, evenals de voorstellen van de 
betrokken landbouwverenigingen;

Or. ro

Amendement 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie vast te 
stellen welke gebieden aanspraak maken 
op zowel de steun aan de gebieden met 
natuurlijke handicaps als op overige aan 
landbouwers verleende subsidies, met 
name voor de nieuwe lidstaten die een 
omvangrijke landbouwsector hebben en 
waar het aantal gebieden met natuurlijke 
handicaps boven het EU-gemiddelde ligt, 
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met het oog op een duurzaam landbeheer 
en het overwinnen van de crisisperiode;

Or. ro

Amendement 16
Manfred Weber, Markus Pieper 

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat objectieve, nationale 
criteria worden meegewogen bij de 
vaststelling van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden, zodat de afbakening 
van de gebieden in overeenstemming kan 
worden gebracht met de werkelijkheid op 
nationaal en regionaal niveau in ieder land;

5. dringt erop aan dat objectieve, nationale 
criteria worden meegewogen bij de 
vaststelling van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden, zodat de afbakening 
van de gebieden in overeenstemming kan 
worden gebracht met de werkelijkheid op 
nationaal en regionaal niveau in ieder land 
in het kader van een globale strategie van 
de Commissie;

Or. de

Amendement 17
François Alfonsi 

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat objectieve, nationale 
criteria worden meegewogen bij de 
vaststelling van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden, zodat de afbakening 
van de gebieden in overeenstemming kan 
worden gebracht met de werkelijkheid op 
nationaal en regionaal niveau in ieder land;

5. dringt erop aan dat bij de vaststelling 
van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden aan de hand van 
objectieve criteria ruimte wordt gelaten 
voor lokale flexibiliteit, zodat de 
afbakening van de gebieden in 
overeenstemming kan worden gebracht 
met de werkelijkheid op nationaal en 
regionaal niveau in ieder land;

Or. fr
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Amendement 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan dat objectieve, nationale 
criteria worden meegewogen bij de 
vaststelling van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden, zodat de afbakening 
van de gebieden in overeenstemming kan 
worden gebracht met de werkelijkheid op 
nationaal en regionaal niveau in ieder land;

5. dringt erop aan dat objectieve, nationale 
criteria worden meegewogen bij de 
vaststelling van de kaart van intermediaire 
probleemgebieden, zodat de afbakening 
van de gebieden in overeenstemming kan 
worden gebracht met de werkelijkheid op 
nationaal en regionaal niveau in ieder land,
en goed kan worden afgestemd op de 
lokale programma's voor 
plattelandsontwikkeling;

Or. ro

Amendement 19
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat bij de precieze 
afbakening van de gebieden geen 
systematische uitsluiting plaatsvindt van 
de gebieden waar de natuurlijke 
handicaps van het terrein door middel van 
landbouwtechnieken zijn overwonnen, en 
met name niet van de gebieden met een 
laag landbouwinkomen of met geringe 
alternatieve productiemogelijkheden.

schrappen

Or. cs

Amendement 20
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat bij de precieze 
afbakening van de gebieden geen 
systematische uitsluiting plaatsvindt van 
de gebieden waar de natuurlijke handicaps 
van het terrein door middel van 
landbouwtechnieken zijn overwonnen, en 
met name niet van de gebieden met een 
laag landbouwinkomen of met geringe 
alternatieve productiemogelijkheden.

6. dringt erop aan dat de gebieden waar de 
natuurlijke handicaps van het terrein door 
middel van landbouwtechnieken zijn 
overwonnen, en met name de gebieden met 
een laag landbouwinkomen of met geringe 
alternatieve productiemogelijkheden, bij de 
precieze afbakening van de 
probleemgebieden daarvan slechts worden 
uitgesloten op basis van de resultaten van 
de langetermijneffectbeoordeling.

Or. ro

Amendement 21
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat de aan de 
gebieden met natuurlijke handicaps 
verleende steun moet worden verhoogd en 
dat deze voornamelijk gericht moet zijn op 
landbouwproductieactiviteiten.

Or. fr

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie ook de 
regeling voor gebieden met specifieke 
handicaps te herzien, aangezien er in de 
huidige definitie geen rekening wordt 
gehouden met bepaalde natuurlijke 
handicaps die de werkzaamheden van de 
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landbouwers bemoeilijken, zoals het 
insulaire karakter of de afgelegen of 
perifere ligging van bepaalde gebieden 
van de Europese Unie;

Or. es

Amendement 23
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan dat bij technische 
procedures voor het compenseren van de 
natuurlijke handicaps niet alleen de 
voordelen op korte termijn in ogenschouw 
worden genomen, maar dat de procedures 
ook worden beoordeeld op hun 
duurzaamheid.

Or. de

Amendement 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat de verschillende EU-
beleidsterreinen beter op elkaar moeten 
worden afgestemd, met name het 
landbouw- en het cohesiebeleid, om de 
samenhang tussenbeide te vergroten en 
een meer harmonieuze ontwikkeling van 
de probleemgebieden te verzekeren.

Or. es
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