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BEKNOPTE MOTIVERING

Met het voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden in één basistekst alle voorschriften en 
bepalingen gebundeld die tot doel hebben een eenvormige uitvoering van het GLB te 
waarborgen en zo de Europa 2020-strategie doeltreffend na te streven.

Het voorstel voor een verordening is - en moet dat gezien het doel ervan ook zijn - zo 
rationeel mogelijk, moet elk afzonderlijk verschijnsel dat zich in het GLB voordoet en dat 
geregeld moet worden en elke actie en/of activiteit die met het oog daarop op uniforme wijze 
op het hele grondgebied van de Unie wordt ontplooid, worden gedefinieerd.

Daarom moeten in dit voorstel, zeker vanuit het oogpunt van het regionaal beleid, geen 
wijzigingen en/of toevoegingen worden aangebracht die het nagestreefde doel en het 
uiteindelijke resultaat op enigerlei wijze in het gedrang zouden kunnen schaden.

Tegen deze achtergrond is ervoor gekozen meer de nadruk te leggen op de hoofdbegunstigden 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, nl. de landbouwers en de 
plattelandsgemeenschappen, en op een aanpak waarin de specifieke behoeften die 
voortvloeien uit specifieke plaatselijke en territoriale kenmerken centraal staan.

Met name is getracht de institutionele kant van het GLB te rationaliseren en doeltreffender te 
maken en onnodige lasten voor de landbouwers te verminderen. Hoewel in de verordening 
wordt bepaald dat - en in hoeverre - de betaalorganen verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
gebrek aan doeltreffendheid, betekent dat nog niet automatisch een lastenverlichting voor de 
begunstigden. In tijden van grote schommelingen op de landbouwmarkten en economische 
bezuinigingen kan verlate betaling immers leiden tot oneigenlijke lasten voor bedrijven, 
waarvan hun onderhandelingspositie en hun financiële situatie verzwakt zouden kunnen 
worden als gevolg van factoren waarop zij geen invloed hebben.

Ook is getracht de toepassingscriteria voor het bedrijfsadviseringssysteem toe te spitsen op 
landbouwbedrijven en -ondernemers die meer dan anderen behoefte hebben aan rationele en 
deskundige bedrijfssturing. Doel hiervan is de landbouwsector de weg te wijzen naar een 
weloverwogen en niet-afgedwongen rationalisering, vooral in landbouwregio's waar de 
bevolking nog op het platteland woont en waar de landbouw nog cultuur, vitaliteit en - ook 
niet in monetaire - rijkdom betekent.

Tegelijkertijd is ernaar gestreefd de voordelen die voor hele gemeenschappen bestemd zijn 
voorrang te geven, als maatregel tegen individuen die de regels niet naleven en fraude plegen 
en daarmee vaak crises veroorzaken die de inspanningen van een bepaald gebied ingrijpend 
en voor lange tijd tenietdoen.

Tot slot is gepoogd de monitoringsdoelstellingen zo bij te stellen dat zij ook betrekking 
hebben op economische indicatoren die de resultaten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid doeltreffender meten en in beeld brengen, zodat er een zo realistisch mogelijk 
plaatje ontstaat van de gevolgen van de toepassing van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. In die zin wordt het zinvol geacht integrerende variabelen zoals toegang tot 
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de markten, prijsvormingsprocessen en prijsstabiliteit, rol van contractuele landbouw, de mate 
van verspreiding, productie en gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de 
landbouwsector en de plattelandsgemeenschappen, het evenwicht in de territoriale 
ontwikkeling, ten minste op regionale basis, sociale mobiliteit, demografische 
ontwikkelingen, ontvolking, inkomens (niet noodzakelijkerwijs uit de landbouw) en armoede 
in plattelandgebieden, aan monitoring te onderwerpen.

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 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat begunstigden 
zich meer bewust worden van de relatie 
tussen landbouwpraktijken en het beheer 
van bedrijven enerzijds en normen op het 
gebied van milieu, klimaatverandering, een 
goede landbouwconditie van grond, 
voedselveiligheid, volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn anderzijds is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een uitgebreid 
systeem van advisering ten behoeve van de 
begunstigden opzetten. Dit 
bedrijfsadviseringssysteem mag op geen 
enkele wijze afdoen aan de verplichting en 
verantwoordelijkheid van de begunstigden 
om deze normen in acht te nemen. Ook 
moeten de lidstaten zorgen voor een 
duidelijke scheiding tussen advies en 
controle.

(10) Om ervoor te zorgen dat begunstigden 
zich meer bewust worden van de relatie 
tussen specifieke, verenigbare en te 
prefereren landbouwpraktijken in hun 
gebied en het beheer van bedrijven 
enerzijds en normen op het gebied van 
milieu, klimaatverandering, een goede 
landbouwconditie van grond, 
voedselveiligheid, volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn anderzijds is het 
noodzakelijk dat de lidstaten een uitgebreid 
systeem van advisering ten behoeve van de 
begunstigden opzetten. Dit 
bedrijfsadviseringssysteem mag op geen 
enkele wijze afdoen aan de verplichting en 
verantwoordelijkheid van de begunstigden 
om deze normen in acht te nemen. Ook 
moeten de lidstaten zorgen voor een 
duidelijke scheiding tussen advies en 
controle.

Or. it
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Tot slot moet dit systeem 
betrekking hebben op bepaalde elementen 
die verband houden met de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de melding van 
dier- en plantenziekten en op de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteiten van kleine landbouwbedrijven.

(11) Het bedrijfsadviseringssysteem moet 
ten minste betrekking hebben op de eisen 
en normen op het gebied van de 
randvoorwaarden. Ook moet het systeem 
betrekking hebben op de eisen waaraan 
moet worden voldaan in het kader van de 
klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken en de daaraan 
gekoppelde rechtstreekse betalingen en op 
de instandhouding van het landbouwareaal 
in het kader van Verordening (EU) nr. 
RB/xxx van het Europees Parlement en de 
Raad van xxx tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Tot slot moet dit systeem 
betrekking hebben op bepaalde elementen 
die verband houden met de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op de biodiversiteit,
op de gevolgen van het gebruik van GGO-
zaad en -derivaten, op de bescherming van 
water, op de melding van dier- en 
plantenziekten en op de duurzame 
ontwikkeling van de economische 
activiteiten van kleine landbouwbedrijven.

Or. it

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Begunstigden moeten de mogelijkheid 
hebben zich vrijwillig aan te sluiten bij het 

(12) Begunstigden moeten de mogelijkheid 
hebben zich vrijwillig aan te sluiten bij het 
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bedrijfsadviseringssysteem. Het moet alle 
begunstigden, dus ook degenen die geen 
steun ontvangen in het kader van het GLB, 
worden toegestaan om deel te nemen aan 
het systeem. Dit neemt niet weg dat de 
lidstaten een rangorde mogen opstellen. 
Gezien de aard van het systeem moet de 
tijdens de adviseringsactiviteit verkregen 
informatie als vertrouwelijk worden 
behandeld tenzij ernstige inbreuken op het 
nationale of het EU-recht worden 
geconstateerd. Om de efficiëntie van het 
systeem te waarborgen, moeten de 
adviseurs voldoende gekwalificeerd zijn en 
regelmatig worden bijgeschoold.

bedrijfsadviseringssysteem. Het moet alle 
begunstigden, dus ook degenen die geen 
steun ontvangen in het kader van het GLB, 
worden toegestaan om deel te nemen aan 
het systeem. Dit neemt niet weg dat de 
lidstaten een rangorde mogen opstellen, 
met name ten aanzien van landbouwers 
die er anders van verstoken zouden 
kunnen blijven en die meer nog dan 
anderen behoefte hebben aan deskundige 
sturing, met name in gebieden die 
gekenmerkt worden door extreme 
versnippering van landbouwgrond.
Gezien de aard van het systeem moet de 
tijdens de adviseringsactiviteit verkregen 
informatie als vertrouwelijk worden 
behandeld tenzij ernstige inbreuken op het 
nationale of het EU-recht worden 
geconstateerd. Om de efficiëntie van het 
systeem te waarborgen, moeten de 
adviseurs voldoende gekwalificeerd zijn en 
regelmatig worden bijgeschoold.

Or. it

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Commissie moet de kredieten ter 
dekking van de uitgaven van de erkende 
betaalorganen ten laste van het ELGF aan 
de lidstaten beschikbaar stellen in de vorm 
van vergoedingen op basis van de boeking 
van de door deze betaalorganen verrichte 
uitgaven. In afwachting van de 
vergoedingen in de vorm van maandelijkse 
betalingen moeten de lidstaten de nodige 
middelen verschaffen naargelang van de 
behoeften van hun erkende betaalorganen.
De personeels- en administratieve kosten 
die de lidstaten en de bij de uitvoering van 
het GLB betrokken begunstigden maken,

(13) De Commissie moet de kredieten ter 
dekking van de uitgaven van de erkende 
betaalorganen ten laste van het ELGF aan 
de lidstaten beschikbaar stellen in de vorm 
van vergoedingen op basis van de boeking 
van de door deze betaalorganen verrichte 
uitgaven. In afwachting van de 
vergoedingen in de vorm van maandelijkse 
betalingen moeten de lidstaten de nodige 
middelen verschaffen naargelang van de 
behoeften van hun erkende betaalorganen.
Om de betaalorganen doeltreffender te 
doen functioneren, moeten de personeels-
en administratieve kosten die de lidstaten 
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zijn voor hun rekening. en de bij de uitvoering van het GLB 
betrokken begunstigden maken, voor hun 
rekening komen.

Or. it

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is belangrijk dat de EU-steun tijdig aan 
de begunstigden wordt betaald opdat zij er 
een doeltreffend gebruik van kunnen 
maken. Als de lidstaten de in de EU-
wetgeving bepaalde betalingstermijnen niet 
in acht nemen, kunnen de begunstigden 
ernstige problemen ondervinden en kan de 
jaarlijkse opstelling van de EU-begroting 
in gevaar komen. Daarom is het 
gerechtvaardigd de na het verstrijken van 
de betalingstermijnen verrichte uitgaven uit 
te sluiten van EU-financiering. In 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie in uitzonderingen op deze 
algemene regel kunnen voorzien. Dit 
uitgangspunt van Verordening (EG) nr. 
1290/2005 moet behouden blijven en voor 
zowel het ELGF als het ELFPO gelden.
Als een lidstaat te laat betaalt, moet hij aan 
de begunstigden een rentevergoeding 
geven die bovenop de hoofdsom komt.
Zo'n bepaling kan de lidstaten aansporen 
om de betalingstermijnen beter in acht te 
nemen en kan de begunstigden meer 
zekerheid bieden dat zij op tijd betaald 
worden of in elk geval een vergoeding 
ontvangen bij een te late betaling.

Het is belangrijk dat de EU-steun tijdig aan 
de begunstigden wordt betaald opdat zij er 
een doeltreffend gebruik van kunnen 
maken. Als de lidstaten de in de EU-
wetgeving bepaalde betalingstermijnen niet 
in acht nemen, kunnen de begunstigden 
ernstige problemen ondervinden en kan de 
jaarlijkse opstelling van de EU-begroting 
in gevaar komen. Daarom is het 
gerechtvaardigd de na het verstrijken van 
de betalingstermijnen verrichte uitgaven uit 
te sluiten van EU-financiering. In 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie in uitzonderingen op deze 
algemene regel kunnen voorzien. Dit 
uitgangspunt van Verordening (EG) nr. 
1290/2005 moet behouden blijven en voor 
zowel het ELGF als het ELFPO gelden.
Als een lidstaat te laat betaalt, moet hij aan 
de begunstigden een rentevergoeding 
geven die bovenop de hoofdsom komt en 
moeten de desbetreffende tijdelijke 
kredieten in de activa van de 
begunstigden worden opgenomen. Zo'n 
bepaling kan de lidstaten aansporen om de 
betalingstermijnen beter in acht te nemen 
en kan de begunstigden meer zekerheid 
bieden dat zij op tijd betaald worden of in 
elk geval een vergoeding ontvangen bij een 
te late betaling.

Or. it
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Motivering

Op tijd betaald worden is van cruciaal belang voor de begunstigden, ongeacht of dat 
landbouwbedrijven of andere bedrijven of dienstverleners zijn. Om de plaatselijke economie 
te beschermen moeten opeisbare bedragen daarom als activa in de boekhouding van het 
bedrijf kunnen worden opgevoerd, aangezien die meer dan redelijkerwijs zeker kunnen 
worden geacht.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis. Het beslag op het bedrijf of delen 
daarvan als gevolg van ten onrechte 
toegekende financieringen op grond van 
aanbestedingen die in een later stadium 
niet-conform met de EU-wetgeving 
worden verklaard.

Or. it

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betaalorganen zijn nationale 
gespecialiseerde diensten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
controle van de in artikel 4, lid 1, en artikel 
5 bedoelde uitgaven.

1. De betaalorganen zijn nationale of 
regionale gespecialiseerde diensten of 
instanties die binnen de aan die 
organisatie gestelde grenzen 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de 
controle van de in artikel 4, lid 1, en artikel 
5 bedoelde uitgaven.

Or. it
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificerende instantie is een door de 
lidstaat aangewezen publieke of 
particuliere auditorganisatie die een 
oordeel geeft over de beheersverklaring 
betreffende de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen van het betaalorgaan, over 
de goede werking van het 
internecontrolesysteem ervan, over de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer.

1. De certificerende instantie is een op 
basis van een internationale openbare 
aanbesteding door de lidstaat aangewezen
onafhankelijke publieke of particuliere 
auditorganisatie die op grond van op risico 
gebaseerde controles en met 
inachtneming van de eerdere prestaties 
van de lidstaat of regio een
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
auditnormen opgesteld oordeel geeft over 
de beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen van 
het betaalorgaan, over de goede werking 
van het internecontrolesysteem ervan, over 
de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen, en over de 
naleving van het beginsel van een goed 
financieel beheer

Or. it

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem op voor 
de advisering van de begunstigden over 
grond- en bedrijfsbeheer (hierna het 
"bedrijfsadviseringssysteem" genoemd), 
dat wordt beheerd door een of meer 
aangewezen instanties. De aangewezen
instanties mogen publieke of particuliere 
organisaties zijn.

1. De lidstaten of regio's zetten een 
systeem op voor de advisering van de 
begunstigden over grond- en bedrijfsbeheer 
(hierna het "bedrijfsadviseringssysteem" 
genoemd), dat wordt beheerd door een of 
meer aangewezen instanties. De 
aangewezen instanties mogen publieke of 
particuliere organisaties zijn, die bij 
voorkeur refereren aan academische 
instellingen of onderzoekscentra.
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Or. it

Motivering

Met het geregionaliseerde GLB lijkt het niet wenselijk één instantie op nationaal niveau aan 
te wijzen, met name wanneer het nationale grondgebied zo groot is dat er heel duidelijke 
verschillen zijn qua geomorfologische kenmerken, klimaat en bodemgesteldheid, teelten en 
cultuur. Ook lijkt het wenselijk te streven naar rationalisering van de activiteiten door die 
instantie in rechtstreeks contact met universiteiten en onderzoeksinstellingen te laten werken, 
zodat het academische personeel (alsmede de onderzoekers, op diverse niveaus) meer inzicht 
krijgen in de bedrijfsproblemen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen of acties inzake de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de biodiversiteit, de 
bescherming van water, de melding van 
dier- of plantenziekten, en innovatie, 
waaronder in elk geval de in bijlage I bij 
deze verordening genoemde eisen en 
acties;

c) de eisen of acties inzake de matiging van 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de implicaties van het 
gebruik van GGO-zaad en -derivaten, de 
biodiversiteit, de bescherming van water, 
de melding van dier- of plantenziekten, en 
innovatie, waaronder in elk geval de in 
bijlage I bij deze verordening genoemde 
eisen en acties;

Or. it

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen evenwel op basis van 
objectieve criteria bepalen welke 
categorieën begunstigden in welke 
rangorde toegang tot het 
bedrijfsadviseringssysteem krijgen. De 
lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 

De lidstaten bepalen evenwel op basis van 
objectieve criteria welke categorieën 
begunstigden in welke rangorde toegang 
tot het bedrijfsadviseringssysteem krijgen.
De lidstaten zorgen er evenwel voor dat 
landbouwers met de meest beperkte 
toegang tot een ander adviseringssysteem 
dan het bedrijfsadviseringssysteem 
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dan het bedrijfsadviseringssysteem 
voorrang krijgen.

voorrang krijgen, met name ten aanzien 
van landbouwers die er anders van 
verstoken zouden kunnen blijven en die 
meer nog dan anderen behoefte hebben 
aan deskundige sturing, met name in 
gebieden die gekenmerkt worden door 
extreme versnippering van 
landbouwgrond.

Or. it

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit.
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 4 %
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche 
bedraagt 2 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

1. Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het programma keert de 
Commissie een eerste voorfinanciering 
voor de gehele programmaperiode uit.
Deze eerste voorfinanciering bedraagt 7 %
van de bijdrage uit het ELFPO voor het 
betrokken programma. Zij kan over ten 
hoogste drie tranches worden gespreid, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. De eerste tranche
bedraagt 3 % van de bijdrage uit het 
ELFPO voor het betrokken programma.

Or. it

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel binnen als buiten de EU wordt een 
coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven die erop gericht is 
een breed beeld van dit beleid te schetsen.

Zowel binnen als buiten de EU wordt een 
coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven die erop gericht is 
een breed beeld van dit beleid te schetsen 
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en die voor specifieke doelgroepen kan 
worden opgezet om ook thema's en 
problemen die alleen voor specifieke 
gebieden gelden aan de orde te stellen.

Or. it

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de areaalgebonden betalingen betreft, 
bepaalt elke lidstaat de 
minimumoppervlakte van de 
landbouwpercelen waarvoor een aanvraag 
kan worden gedaan. De 
minimumoppervlakte mag echter niet 
groter zijn dan 0,3 ha.

Wat de areaalgebonden betalingen betreft, 
bepaalt elke lidstaat de 
minimumoppervlakte van de 
landbouwpercelen waarvoor een aanvraag 
kan worden gedaan. De 
minimumoppervlakte mag echter niet 
kleiner zijn dan 0,3 ha.

Or. it

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De randvoorwaarden zijn de uit de EU-
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en de op nationaal niveau vastgestelde
normen voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van grond die zijn vermeld 
in bijlage II en betrekking hebben op:

De randvoorwaarden zijn de uit de EU-
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en de normen voor een goede landbouw-
en milieuconditie van grond die op voorstel 
van de regio's en in overeenstemming met 
de specifieke plaatselijke kenmerken op 
nationaal niveau worden vastgesteld. Deze
zijn vermeld in bijlage II en hebben
betrekking op:

Or. it
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het gehele 
landbouwareaal, waaronder de grond die 
niet meer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in een goede 
landbouw- en milieuconditie wordt 
gehouden. De lidstaten stellen op nationaal 
of op regionaal niveau de door de 
begunstigden na te leven minimumnormen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van de grond vast op basis 
van bijlage II, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de betrokken gebieden, met inbegrip 
van de bodem- en de klimaatgesteldheid, 
de bestaande landbouwsystemen, het 
grondgebruik, de vruchtwisseling, de 
landbouwpraktijken en de structuur van de 
landbouwbedrijven. De lidstaten stellen 
geen minimumeisen vast waarin niet in 
bijlage II is voorzien.

De lidstaten zorgen ervoor dat het gehele 
landbouwareaal, waaronder de grond die 
niet meer wordt gebruikt voor 
productiedoeleinden, in een goede 
landbouw- en milieuconditie wordt 
gehouden. De lidstaten stellen op nationaal 
of waar nodig op regionaal niveau, op 
basis van met wetenschappelijke gegevens 
gestaafde beoordelingen de door de 
begunstigden na te leven minimumnormen 
voor een goede landbouw- en 
milieuconditie van de grond vast op basis 
van bijlage II, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de betrokken gebieden, met inbegrip 
van de bodem- en de klimaatgesteldheid, 
de bestaande landbouwsystemen, het 
grondgebruik en de omschrijving en 
verandering van het landschap, ook als 
gevolg van ernstige natuurrampen zoals 
overstromingen of branden, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en 
de structuur van de landbouwbedrijven De 
lidstaten stellen geen minimumeisen vast 
waarin niet in bijlage II is voorzien.

Or. it

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen 10 % van de bedragen 
die voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 99 bedoelde verlagingen en 
uitsluitingen, behouden.

De lidstaten mogen 10 % van de bedragen 
die voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 99 bedoelde verlagingen en 
uitsluitingen, behouden. De in dit lid 
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bedoelde middelen blijven desgevallend 
ter beschikking van de bevoegde regio's 
en kunnen worden gebruikt voor 
maatregelen op het gebied van 
plattelandsinfrastructuur.

Or. it

Motivazione

De middelen die beschikbaar zijn als gevolg van niet-naleving van de regels door 
afzonderlijke begunstigden, die daarmee het slagen van de door de regionale 
gemeenschappen ondernomen acties op verschillende niveaus in gevaar kunnen brengen, 
moeten, overeenkomstig de specifieke bestemmingsvoorschriften van de inkomsten, opnieuw 
worden geïnvesteerd op een wijze die ten goede komt aan de betrokken gemeenschap.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rendabele voedselproductie, met de 
klemtoon op landbouwinkomen, 
productiviteit van de landbouw en 
prijsstabiliteit;

a) rendabele voedselproductie, met de 
klemtoon op landbouwinkomen, 
productiviteit van de landbouw, toegang 
tot de markten, prijsvormingsprocessen en 
prijsstabiliteit, de rol van contractuele 
landbouw;

Or. it

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie, met de 
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen, 
biodiversiteit, bodem en water;

b) duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatactie, met de 
klemtoon op uitstoot van broeikasgassen,
de mate van verspreiding, productie en 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in de landbouwsector en de 
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plattelandsgemeenschappen,
biodiversiteit, bodem en water;

Or. it

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling, met het accent op 
plattelandsontwikkeling, groei en armoede 
in plattelandsgebieden.

c) een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling ten minste op regionale 
basis, met het accent op 
plattelandsontwikkeling, groei, sociale 
mobiliteit, demografische ontwikkelingen, 
ontvolking, inkomens en armoede in 
plattelandsgebieden.

Or. it


