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Amendement 158
Jens Geier

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 
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 moet 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 

(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 in de landbouw en 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 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 
moet 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 
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horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

horizontaal worden toegepast in aansluiting 
op de andere EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 159
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De landbouwsector is meer dan andere 
sectoren vatbaar voor schade aan zijn 
productiepotentieel als gevolg van 
natuurrampen. Om de rendabiliteit en het 
concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven die met dergelijke 
rampen te maken krijgen, te bevorderen, 
moet steun worden verleend om de 
betrokken landbouwers te helpen het 
beschadigde productiepotentieel te 
herstellen. De landbouwers moeten er 
tevens voor zorgen dat de kosten van de 
schade niet worden overgecompenseerd 
doordat verschillende 
compensatieregelingen – van de Unie (met 
name de risicobeheersmaatregel), van de 
lidstaat en van de particuliere sector –
worden gecombineerd. Om te zorgen voor 
een efficiënt en doeltreffend gebruik van 
de begrotingsmiddelen uit het ELFPO, 
moet de Commissie ertoe worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen aan te nemen 
met betrekking tot de vaststelling van de 
kosten die op grond van deze maatregel 
voor steun in aanmerking komen.

(20) De landbouwsector is meer dan andere 
sectoren vatbaar voor schade aan zijn 
productiepotentieel als gevolg van 
natuurrampen. Om de rendabiliteit en het 
concurrentievermogen van 
landbouwbedrijven die met dergelijke 
rampen te maken krijgen, te bevorderen, 
moet steun worden verleend om de 
betrokken landbouwers te helpen het 
beschadigde productiepotentieel te 
herstellen. De lidstaten moeten er tevens 
voor zorgen dat de kosten van de schade 
niet worden overgecompenseerd doordat 
verschillende compensatieregelingen – van 
de Unie, van de lidstaat en van de 
particuliere sector – worden gecombineerd.
Om te zorgen voor een efficiënt en 
doeltreffend gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de kosten 
die op grond van deze maatregel voor steun 
in aanmerking komen.

Or. de
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Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 160
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen.

Or. de

Motivering

Landbouwers moeten, net als alle andere ondernemers, gelijk behandeld worden als ze stoppen 
met de bedrijfsvoering. Een schadeloosstelling voor landbouwers valt niet te verdedigen en 
strookt niet met het beginsel van gelijkheid ten opzichte van andere ondernemers.

Amendement 161
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 
de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 

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

instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties hebben 
synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten, 
via de agromilieu- en klimaatmaatregelen 
en de maatregelen inzake biologische 
landbouw en betalingen voor gebieden met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen, minimaal 30% van de totale 
bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

Or. de

Motivering

Een verplichte minimale bijdrage voor agromilieu- en klimaatmaatregelen is van grote betekenis 
om het belang van deze prioritaire actie te onderstrepen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor 
flexibiliteit. Derhalve moet er een lichte verhoging van 25% naar 30% plaatsvinden.
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Amendement 162
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Als gevolg van de klimaatverandering 
en de toenemende volatiliteit van de 
prijzen worden landbouwers momenteel 
blootgesteld aan steeds grotere 
economische en ecologische risico's. Een 
doeltreffend risicobeheer is dan ook steeds 
belangrijker geworden voor de 
landbouwers. Daarom moet een 
risicobeheersmaatregel worden ingevoerd 
om landbouwers te helpen de meest 
gebruikelijke risico's waarmee zij te 
kampen hebben, aan te pakken. Daarom 
moet op grond van een dergelijke 
maatregel steun aan landbouwers worden 
verleend als bijdrage in de premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren, in de oprichting van 
onderlinge fondsen en in de vergoeding 
die uit dergelijke fondsen wordt betaald 
voor verliezen als gevolg van de uitbraak 
van dier- en plantenziekten en 
milieuongevallen. De maatregel dient 
tevens een 
inkomensstabiliseringsinstrument te 
omvatten in de vorm van een onderling 
fonds voor steunverlening aan 
landbouwers wier inkomen ernstig is 
gedaald. Om ervoor te zorgen dat de 
landbouwers in de hele Unie gelijk 
worden behandeld, dat de concurrentie 
niet wordt verstoord en dat de 
internationale verbintenissen van de Unie 
worden nageleefd, moeten specifieke 
voorwaarden voor de steunverlening op 
grond van deze maatregelen worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een 
efficiënt gebruik van de 
begrotingsmiddelen uit het ELFPO, moet 
de Commissie ertoe worden gemachtigd 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot de vaststelling van de 

Schrappen
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minimale en de maximale looptijd van 
commerciële leningen aan onderlinge 
fondsen.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 163
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het ELFPO draagt bij tot de 
Europa 2020-strategie, in het kader van 
een Europese strategie voor 
plattelandsontwikkeling, 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) en aan het 
cohesiebeleid en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, waarmee het ELFPO tevens 
wordt gecoördineerd. Het ELFPO maakt 
de landbouwsector in de EU territoriaal en 
ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
innovatiever.

Or. de

Motivering

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 de EU.
Daarvoor is overeenstemming met en complementariteit met het cohesie- en gemeenschappelijk 
visserijbeleid noodzakelijk.

Amendement 164
Jens Geier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) bevordering van de organisatie van de 
voedselketen met bijzondere aandacht 
voor:

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 165
Jens Geier

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;

Schrappen

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 166
Jens Geier

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 

(a) het bevorderen van economische
diversifiëring, de creatie van nieuwe 
ondernemingen en van extra 
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en van extra werkgelegenheid; werkgelegenheid;

Or. de

Motivering

Wijzigingsvoorstel 32 van het Comité van de Regio's.

Amendement 167
Jens Geier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het verbeteren van de toegankelijkheid, 
het gebruik en de kwaliteit van nieuwe 
technologieën en informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT);

Or. de

Motivering

Wijzigingsvoorstel 32 van het Comité van de Regio's.

Amendement 168
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het faciliteren van de vestiging van 
jonge mensen, met name vrouwen, in 
landbouwgebieden, via maatregelen om 
werk en gezinsleven beter met elkaar te 
kunnen combineren;

Or. de

Motivering

Wijzigingsvoorstel 32 van het Comité van de Regio's.

Amendement 169
Jens Geier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Landbouwers moeten, net als alle andere ondernemers, gelijk behandeld worden als ze de 
bedrijfsvoering stoppen of aan een ander overdoen. Een schadeloosstelling voor landbouwers 
valt niet te verdedigen en strookt niet met het beginsel van gelijkheid ten opzichte van andere 
ondernemers.

Amendement 170
Jens Geier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Landbouwers moeten, net als alle andere ondernemers, gelijk behandeld worden als ze stoppen 
met de bedrijfsvoering. Een schadeloosstelling voor landbouwers valt niet te verdedigen en 
strookt niet met het beginsel van gelijkheid ten opzichte van andere ondernemers.
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Amendement 171
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Landbouwers moeten, net als alle andere ondernemers, gelijk behandeld worden als ze stoppen 
met de bedrijfsvoering. Een schadeloosstelling voor landbouwers valt niet te verdedigen en 
strookt niet met het beginsel van gelijkheid ten opzichte van andere ondernemers.

Amendement 172
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 173
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
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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 
overeenkomen met een of meer 
agromilieu- en klimaatverbintenissen.
Agromilieu- en klimaatbetalingen kunnen 
aan andere grondbeheerders of groepen van 
andere grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken.

Or. de

Motivering

Wijzigingsvoorstel 36 van het Comité van de Regio's onderstreept dat de beperking "voor 
landbouwgrond" geschrapt moet worden, omdat die belangrijke milieu- en klimaatdoelstellingen 
onmiddellijk in gevaar brengt. Daarbij zou gedacht moeten worden aan het beweiden van 
percelen die niet als landbouwgrond worden aangemerkt en landbouwkundige 
milieumaatregelen voor vennen, venen en waterloopgebieden.

Amendement 174
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeheer Schrappen
1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend voor:
a) rechtstreeks aan de landbouwers 
betaalde bijdragen in premies om de 
oogst, de dieren en de planten te 
verzekeren tegen economische verliezen 
als gevolg van ongunstige 
weersomstandigheden en van dier- of 
plantenziekten of plagen;
b) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen waaruit landbouwers financieel 
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worden vergoed voor economische 
verliezen als gevolg van uitbraken van 
dier- of plantenziekten of 
milieuongevallen;
c) financiële bijdragen in onderlinge 
fondsen die fungeren als 
inkomensstabiliseringsinstrument en 
waaruit landbouwers wier inkomen 
ernstig is gedaald, worden vergoed.
2. Voor de toepassing van lid 1, onder b) 
en c), wordt onder "onderling fonds" 
verstaan een door de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
geaccrediteerd systeem dat de aangesloten 
landbouwers in de gelegenheid stelt zich 
te verzekeren en compensatiebetalingen te 
doen aan aangesloten landbouwers die als 
gevolg van de uitbraak van een dier- of 
plantenziekte of een milieuongeval 
economische verliezen of hebben geleden 
of wier inkomen ernstig is gedaald.
3. De lidstaten voorkomen 
overcompensatie door erop toe te zien dat 
de begunstigden naast de in het kader van 
deze maatregel verleende steun geen 
andere steun op grond van andere 
nationale of uniale steuninstrumenten of 
op grond van particuliere 
verzekeringsregelingen ontvangen. Bij de 
raming van het inkomensniveau van 
landbouwers wordt ook rekening 
gehouden met in het kader van het 
Europees Fonds voor de aanpassing aan 
de mondialisering (hierna "EFM") 
ontvangen rechtstreekse inkomenssteun.
4. De Commissie wordt ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 90 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen met betrekking 
tot de minimale en de maximale looptijd 
van in artikel 39, lid 3, onder b), en in 
artikel 40, lid 4, bedoelde commerciële 
leningen aan onderlinge fondsen.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
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voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 175
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oogst-, dier- en plantenverzekering Schrappen
1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor 
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden, 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG 
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te 
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste 
en de laagste productie niet meegerekend.
2. De bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat moet officieel erkennen 
dat ongunstige weersomstandigheden 
hebben geheerst of dat een dier- of 
plantenziekte of een plaag is uitgebroken.
De lidstaten stellen in voorkomend geval 
vooraf criteria vast op grond waarvan 
formele erkenning wordt geacht te zijn 
verleend.
De verzekeringsbetalingen zijn bestemd 
ter vergoeding van niet meer dan de totale 
kosten van de vervanging van de in lid 37, 
lid 1, onder a), bedoelde verliezen en zijn 
niet gekoppeld aan eisen inzake wat of 
hoeveel in de toekomst moet worden 
geproduceerd.
De lidstaten kunnen het bedrag van de 
voor steun in aanmerking komende 
premie koppelen aan een adequaat 
maximum.
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4. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximumbedrag niet 
overschrijden.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 176
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderlinge fondsen voor dier- en 
plantenziekten en milieuongevallen

Schrappen

1. Om voor steun in aanmerking te 
komen, moet het onderlinge fonds:
(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
zijn geaccrediteerd;
(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;
(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 
verantwoordelijkheid voor schulden.
2. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast voor de oprichting en het beheer van 
de onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.
3. De in artikel 37, lid 1, onder b), 
bedoelde financiële bijdragen hebben 
slechts betrekking op:
(a) de administratieve kosten van de 
oprichting van onderlinge fondsen, met 
dien verstande dat zij over maximaal drie 
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jaar worden gespreid en geleidelijk 
worden verlaagd;
(b) de bedragen die de onderlinge fondsen 
in de vorm van vergoedingen aan de 
landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen.
Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.
4. Wat dierziekten betreft, wordt alleen 
financiële compensatie op grond van 
artikel 37, lid 1, onder b), toegekend voor 
de ziekten die zijn vermeld in de lijst van 
dierziekten die is opgesteld door de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) en/of in de lijst van dierziekten die 
is opgenomen in de bijlage bij 
Beschikking 90/424/EEG.
5. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.
De lidstaten kunnen de voor steun in 
aanmerking komende kosten beperken 
aan de hand van:
(a) maxima per fonds;
(b) adequate maxima per eenheid.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 177
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
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Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inkomensstabiliseringsinstrument Schrappen
1. In artikel 37, lid 1, onder c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend indien het 
inkomen van een individuele landbouwer 
is gedaald met meer dan 30 % van het 
gemiddelde jaarinkomen van die 
landbouwer in de laatste drie jaar of het 
gemiddelde inkomen van drie jaren van 
de laatste vijf jaren, het hoogste en het 
laagste inkomen niet meegerekend. Voor 
de toepassing van artikel 37, lid 1, onder 
c), wordt onder inkomen verstaan de som 
van de inkomsten die de landbouwer van 
de markt ontvangt, inclusief 
overheidssteun en exclusief de kosten van 
de productiemiddelen. Niet meer dan 
70 % van het inkomensverlies van de 
landbouwer mag met betalingen uit het 
onderlinge fonds worden vergoed.
2. Om voor steun in aanmerking te 
komen, moet het onderlinge fonds:
(a) door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
zijn geaccrediteerd;
(b) betalingen aan en afboekingen van het 
betrokken fonds transparant behandelen;
(c) beschikken over duidelijke 
voorschriften inzake de toewijzing van 
verantwoordelijkheid voor schulden.
3. De lidstaten stellen de voorschriften 
vast voor de oprichting en het beheer van 
de onderlinge fondsen, met name met 
betrekking tot de verlening van 
compensatiebetalingen aan landbouwers 
in crisissituaties en met betrekking tot het 
beheer en de monitoring van de naleving 
van deze voorschriften.
4. De in artikel 37, lid 1, onder c), 
bedoelde financiële bijdragen mogen 
slechts betrekking hebben op de bedragen 
die de onderlinge fondsen als vergoeding 
aan landbouwers betalen. De financiële 
bijdragen mogen tevens betrekking 
hebben op rente voor commerciële 
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leningen die het onderlinge fonds heeft 
afgesloten om de vergoeding voor 
landbouwers die zich in een crisissituatie 
bevinden, te betalen.
Initieel kapitaal wordt niet gefinancierd 
met openbare middelen.
5. De steun mag het in bijlage I 
vastgestelde maximale steunpercentage 
niet overschrijden.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 178
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regels inzake de uitvoering van de 
maatregelen

Schrappen

1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen regels vast inzake 
de uitvoering van de in deze sectie 
opgenomen maatregelen op het gebied 
van:
(a) procedures voor de selectie van de 
autoriteiten of de organisaties die 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
en de bosbouw, bedrijfsbeheersdiensten 
en bedrijfsverzorgingsdiensten aanbieden, 
en op het gebied van de geleidelijke 
verlaging van de steun in het kader van de 
in artikel 16 bedoelde maatregel inzake 
adviesdiensten;
(b) de beoordeling van de voortgang van 
het bedrijfsplan door de lidstaten, 
betalingsopties en voorzieningen voor 
toegang tot andere maatregelen voor 
jonge landbouwers in het kader van de in 
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artikel 20 bedoelde maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen;
(c) de afbakening ten opzichte van andere
maatregelen, de omschakeling naar 
andere dan de in bijlage I gebruikte 
eenheden, de berekening van 
transactiekosten en de omzetting of 
aanpassing van verbintenissen in het 
kader van de in artikel 29 bedoelde 
maatregel inzake agromilieu- en 
klimaatsteun, de in artikel 30 bedoelde 
maatregel inzake biologische landbouw 
en de in artikel 35 bedoelde maatregel 
inzake bosmilieu- en klimaatdiensten en 
bosinstandhouding;
(d) de mogelijkheid gebruik te maken van 
standaardveronderstellingen over 
inkomensverlies in het kader van de in de 
artikelen 29, 30, 31, 32, 34 en 35 bedoelde 
maatregelen, en op het gebied van de 
criteria voor de berekening in dit verband;
(e) de berekening van het steunbedrag 
voor concrete acties die in aanmerking 
komen voor steun op grond van meer dan 
één maatregel.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 179
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) investeringen in de modernisering 
of aanleg van irrigatie-installaties die deel 
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uitmaken van plannen of programma's 
van lidstaten of regio's en waarvan de 
resultaten van de milieubeoordeling 
vanuit het oogpunt van zowel de 
waterkwaliteit als het kwantitatieve aspect 
van de bron als gunstig zullen worden 
aangemerkt;

Or. de

Motivering

Wijzigingsvoorstel 37 van het Comité van de Regio's.

Amendement 180
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de toepassing van de toewijzing 
van de in artikel 20, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde prestatiereserve worden de 
beschikbare bestemmingsontvangsten die 
overeenkomstig artikel 45 van Verordening 
(EU) nr. HR/2012 voor het ELFPO zijn 
geïnd, toegevoegd aan de in artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde bedragen. De prestatiereserve 
wordt aan de lidstaten toegewezen in 
verhouding tot hun aandeel in het totale 
steunbedrag uit het ELFPO.

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 181
Jens Geier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Een verplichte minimale bijdrage voor agromilieu- en klimaatmaatregelen moet niet alleen in 
een overweging vermeld worden, maar ook in het overeenkomstige artikel vastgesteld worden.
Om het belang van deze prioritaire actie te onderstrepen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor 
flexibiliteit moet er een lichte verhoging van 25% naar 30% plaatsvinden.

Amendement 182
Jens Geier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Zoals reeds in de afgesloten trialoogonderhandelingen voor het Financieel Reglement bepaald 
is, moet de nationale bijdrage aan de subsidiabele overheidsuitgaven door particuliere 
bijdragen vervangen kunnen worden. Met name in deze tijd, waarin lidstaten zich inspanningen 
getroosten om tot besparingen te komen, is het noodzakelijk dat particuliere investeerders 
oplossingen aan kunnen dragen, als lidstaten problemen hebben om het 
medefinancieringspercentage op te brengen.

Amendement 183
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
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Bijlage 5 – alinea 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Risicobeheer Schrappen

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 184
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Oogst-, dier- en 
plantverzekering

Schrappen

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 185
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Onderlinge fondsen voor dier-
en plantenziekten en milieuongevallen

Schrappen

Or. de
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Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.

Amendement 186
Jens Geier

Voorstel voor een verordening
Bijlage 5 – alinea 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Instrument voor 
inkomensstabilisatie

Schrappen

Or. de

Motivering

De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat ten dienste van de 
inkomensstabilisatie. De tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bedoeld 
voor de plattelandsontwikkeling. Derhalve horen zowel de artikelen 37, 38, 39, 40 en 41 als de 
overeenkomstige overwegingen van het Commissievoorstel niet bij de tweede pijler.


