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BEKNOPTE MOTIVERING

In het Verdrag wordt een onderscheid gemaakt tussen de aan de Commissie gedelegeerde 
bevoegdheid om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen, teneinde 
minder essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling aan te vullen of te wijzigen, en de 
bevoegdheid van de Commissie om eenvormige voorwaarden vast te stellen voor de 
uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie.

De wetgever draagt de Commissie op extra elementen toe te voegen die nodig zijn voor de 
behoorlijke werking van de regeling die hij voorstelt. Om voor een eenvormige toepassing 
van de regeling in de lidstaten te zorgen, heeft de wetgever de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden verleend.

Volgens de rapporteur wordt het met de onderhavige tekst tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 beoogde doel, met deze tekst bereikt. Toch stelt hij drie amendementen 
voor om te benadrukken dat de governance op het gebied in kwestie moet worden versterkt, 
door te zorgen voor volledige participatie van de lokale en regionale vertegenwoordigers en 
belanghebbenden bij alle besluiten die moeten worden genomen. 

Voorts is de rapporteur met name van mening dat uiteindelijk een goed evenwicht tussen de 
vereisten op milieu- en op economisch gebied tot stand moet worden gebracht.

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 – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het gebruik van diensten die worden 
verleend in het kader van het 
bedrijfsadviseringssysteem, dient de 
landbouwers te helpen om de prestaties van 
hun landbouwbedrijf te beoordelen en om 
na te gaan welke verbeteringen 
noodzakelijk zijn voor de naleving van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de eisen inzake een goede 
landbouw- en milieuconditie die in 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009 tot vaststelling van 

(13) Het gebruik van diensten die worden 
verleend in het kader van het 
bedrijfsadviseringssysteem, dient de 
landbouwers te helpen om de prestaties van
hun landbouwbedrijf te beoordelen en om 
na te gaan welke verbeteringen 
noodzakelijk zijn voor de naleving van de 
uit de regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen en de eisen inzake een goede 
landbouw- en milieuconditie die in 
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 
van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
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gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers worden genoemd, en van de 
communautaire normen betreffende 
arbeidsveiligheid. Nu de steun voor het 
gebruik van deze diensten al een aantal 
jaren beschikbaar is, moet ervoor worden 
gezorgd dat dit meer kan worden 
toegesneden op de individuele behoeften 
van de begunstigde.

gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening aan landbouwers in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers worden genoemd, en van de 
communautaire normen betreffende 
arbeidsveiligheid. Nu de steun voor het 
gebruik van deze diensten al een aantal 
jaren beschikbaar is, moet ervoor worden 
gezorgd dat dit meer kan worden 
toegesneden op de individuele behoeften 
van de begunstigde. De lidstaten moeten 
worden aangemoedigd om platforms te 
creëren voor e-advies voor landbouwers 
met gebruikmaking van breedband. 
Gebruik van alle adviesverleningsdiensten 
die de regionale en lokale autoriteiten 
aanbieden om het gebruik van 
informatietechnologie door de 
landbouwers te bevorderen, moet 
eveneens worden aangemoedigd. 

Or. en

Motivering

E-advies biedt een unieke kans voor de lidstaten om te communiceren met landbouwers in 
afgelegen gebieden. Betere toegang voor landbouwers tot internetdiensten, bijvoorbeeld 
breedbandinternet, is een voorwaarde voor economische ontwikkeling.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In artikel 10 van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna is bepaald dat de 
lidstaten ernaar moeten streven een 
adequaat beheer te bevorderen van 
landschapselementen die door hun lineaire 
en continue structuur of hun 

(17) In artikel 10 van Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna is bepaald dat de 
lidstaten ernaar moeten streven een 
adequaat beheer te bevorderen van 
landschapselementen die door hun lineaire 
en continue structuur of hun 
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verbindingsfunctie van primair belang zijn 
voor de migratie, de geografische verdeling 
en de genetische uitwisseling van wilde 
soorten, teneinde Natura 2000 ecologisch 
meer coherent te maken. Dergelijke 
gebieden moeten in aanmerking komen 
voor Natura 2000-betalingen. Om ervoor te 
zorgen dat de betalingen hoofdzakelijk 
bestemd zullen blijven voor de aangewezen 
Natura 2000-gebieden, moet het aandeel 
ervan in de aangewezen Natura 2000-
gebieden echter tot een bepaald percentage 
worden beperkt. 

verbindingsfunctie van primair belang zijn 
voor de migratie, de geografische verdeling 
en de genetische uitwisseling van wilde 
soorten, teneinde Natura 2000 ecologisch 
meer coherent te maken. Dergelijke 
gebieden moeten in aanmerking komen 
voor Natura 2000-betalingen. Om ervoor te 
zorgen dat de betalingen hoofdzakelijk 
bestemd zullen blijven voor de aangewezen 
Natura 2000-gebieden, moet het aandeel 
ervan in de aangewezen Natura 2000-
gebieden echter tot een bepaald percentage 
worden beperkt. Hierbij moeten de 
regionale en lokale autoriteiten voor een 
evenwicht tussen milieubepalingen en de 
lokale ontwikkelingsbehoeften zorgen.

Or. en

Motivering

Om disharmonie tussen milieubepalingen en de lokale ontwikkeling te voorkomen moet een 
compromis worden gevonden, zodat zowel rekening kan worden gehouden met de wensen op 
het gebied van economische investeringen als met die op het gebied van milieubescherming.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Elke lidstaat is verplicht om een 
nationaal netwerk voor het platteland op te 
zetten. Om ervoor te zorgen dat de diverse 
nationale netwerken voor het platteland op 
een coherente en uniforme wijze worden 
opgericht, moet de Commissie middels 
uitvoeringshandelingen nadere 
bijzonderheden voor het opzetten en 
functioneren van deze netwerken 
vastleggen.

(19) Elke lidstaat is verplicht om een 
nationaal netwerk voor het platteland op te 
zetten dat nationale, regionale en lokale 
vertegenwoordigers omvat. Om ervoor te 
zorgen dat de diverse nationale netwerken 
voor het platteland op een coherente en 
uniforme wijze worden opgericht, moet de 
Commissie middels 
uitvoeringshandelingen nadere 
bijzonderheden voor het opzetten en 
functioneren van deze netwerken 
vastleggen.

Or. en
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Motivering

Het is niet alleen belangrijk dat een verhouding wordt ingesteld tussen elke lidstaat en een 
nationaal netwerk voor het platteland, maar ook dat elk nationaal netwerk voor het platteland 
nationale, regionale en lokale vertegenwoordigers omvat, om ervoor te zorgen dat naar 
behoren rekening wordt gehouden met de behoeften van de burgers. 


