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Amendement 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordeningOverweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Commissie heeft voorgesteld 
het GLB te koppelen aan prestaties 
(“uitvoeringsmodel”). In het nieuwe 
rechtskader moet de Unie de fundamentele 
beleidsparameters vaststellen, zoals de 
GLB-doelstellingen en de basisvereisten, 
terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Bijgevolg 
moeten de lidstaten strategische GLB-
plannen opstellen, die door de Commissie 
moeten worden goedgekeurd en door de 
lidstaten moeten worden uitgevoerd.

(2) De Commissie heeft voorgesteld 
het GLB te koppelen aan prestaties 
(“uitvoeringsmodel”). In het nieuwe 
rechtskader moet de Unie de 
beleidsparameters vaststellen, zoals de 
GLB-doelstellingen en de basisvereisten. 
Een sterk Uniekader is essentieel om te 
verzekeren dat het GLB een 
gemeenschappelijk beleid blijft en om een 
gelijk speelveld te garanderen. De 
lidstaten zullen ook meer 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Bijgevolg 
moeten de lidstaten strategische GLB-
plannen opstellen, die zijn gebaseerd op 
een voorafgaande analyse en op een 
behoeftebeoordeling en die door de 
Commissie moeten worden goedgekeurd 
en door de lidstaten moeten worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Met het oog op de volgende 
hervorming van het GLB, en rekening 
houdend met de ambities van de nieuwe 
Europese Green Deal, dienen lidstaten de 
van kracht zijnde agromilieumaatregelen 
en klimaatgerelateerde maatregelen, 
evenals alle andere instrumenten die 
landbouwers kunnen ondersteunen in 
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hun inspanningen voor een 
milieutransitie, verder te bevorderen.

Or. en

Amendement 108
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De wetgevingsprocedure is niet 
tijdig afgerond, waardoor de lidstaten en de 
Commissie niet alle elementen kunnen 
uitwerken die nodig zijn om het nieuwe 
rechtskader en de strategische GLB-
plannen overeenkomstig het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
toe te passen vanaf 1 januari 2021.

(3) De wetgevingsprocedure is niet 
tijdig afgerond, waardoor de lidstaten en de 
Commissie niet alle elementen kunnen 
uitwerken die nodig zijn om het nieuwe 
rechtskader en de strategische GLB-
plannen overeenkomstig het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
toe te passen vanaf 1 januari 2021 en 
waardoor grote onzekerheid en eventuele 
risico’s voor de landbouwsector en 
individuele landbouwers ontstaan.

Or. ro

Amendement 109
Petros Kokkalis

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De wetgevingsprocedure is niet 
tijdig afgerond, waardoor de lidstaten en de 
Commissie niet alle elementen kunnen 
uitwerken die nodig zijn om het nieuwe 
rechtskader en de strategische GLB-
plannen overeenkomstig het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
toe te passen vanaf 1 januari 2021.

(3) De wetgevingsprocedure is niet 
tijdig afgerond, waardoor de lidstaten en de 
Commissie niet alle elementen kunnen 
uitwerken die nodig zijn om het nieuwe 
rechtskader en de strategische GLB-
plannen overeenkomstig het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
toe te passen vanaf 1 januari 2021. Deze 
vertraging zorgt voor onzekerheid voor 
landbouwers, voor de landbouwsector en 
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voor andere begunstigden van het GLB.

Or. en

Amendement 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat in 2021 
aan landbouwers en andere begunstigden 
steun kan worden verleend uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 
moet de Unie deze steunverlening derhalve 
één jaar langer voortzetten onder de 
voorwaarden van het huidige rechtskader, 
dat de periode 2014-2020 bestrijkt. Het 
bestaande rechtskader is met name vervat 
in de Verordeningen (EU) nr. 1303/20137, 
(EU) nr. 1305/20138, (EU) nr. 1306/20139, 
(EU) nr. 1307/201310, (EU) 
nr. 1308/201311, (EU) nr. 228/201312 en 
(EU) nr. 229/201313 van het Europees 
Parlement en de Raad. Voorts moeten ter 
vergemakkelijking van de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, dat de periode vanaf 
1 januari 2022 bestrijkt, regels worden 
vastgesteld voor de wijze waarop steun die 
op meerjarige basis wordt verleend, wordt 
geïntegreerd in het nieuwe rechtskader.

(4) Om ervoor te zorgen dat in 2021 
aan landbouwers en andere begunstigden 
steun kan worden verleend uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 
moet de Unie deze steunverlening derhalve 
twee jaar langer voortzetten onder de 
voorwaarden van het huidige rechtskader, 
dat de periode 2014-2020 bestrijkt. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat die 
steun voor landbouwers tijdens de 
overgangsperiode ononderbroken wordt 
voortgezet. Het bestaande rechtskader is 
met name vervat in de Verordeningen (EU) 
nr. 1303/20137, (EU) nr. 1305/20138, (EU) 
nr. 1306/20139, (EU) nr. 1307/201310, (EU) 
nr. 1308/201311, (EU) nr. 228/201312 en 
(EU) nr. 229/201313 van het Europees 
Parlement en de Raad. Voorts moeten ter 
vergemakkelijking van de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, dat de periode vanaf 
1 januari 2022 bestrijkt, regels worden 
vastgesteld voor de wijze waarop steun die 
op meerjarige basis wordt verleend, wordt 
geïntegreerd in het nieuwe rechtskader.

__________________ __________________
7 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

7 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
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het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

8 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487).

8 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487).

9 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

9 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

10 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 637/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608).

10 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 637/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608).

11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 

11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
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nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

12 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van 
de Unie en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 
van 20.3.2013, blz. 23).

12 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van 
de Unie en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 
van 20.3.2013, blz. 23).

13 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).

13 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).

Or. pl

Motivering

Deze verordening moet het mogelijk maken voor nationale overheden en betaalorganen om 
zonder vertragingen tijdens de overgangsperiode betalingen uit te voeren aan 
eindbegunstigden.

Amendement 111
Petros Kokkalis

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat in 2021 
aan landbouwers en andere begunstigden 
steun kan worden verleend uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 
moet de Unie deze steunverlening derhalve 
één jaar langer voortzetten onder de 
voorwaarden van het huidige rechtskader, 

(4) Om ervoor te zorgen dat in 2021 en 
daarna aan landbouwers en andere 
begunstigden steun kan worden verleend 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 
moet de Unie deze steunverlening derhalve 
gedurende de overgangsperiode 
voortzetten onder de voorwaarden van het 
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dat de periode 2014-2020 bestrijkt. Het 
bestaande rechtskader is met name vervat 
in de Verordeningen (EU) nr. 1303/20137, 
(EU) nr. 1305/20138, (EU) nr. 1306/20139, 
(EU) nr. 1307/201310, (EU) nr. 
1308/201311, (EU) nr. 228/201312 en (EU) 
nr. 229/201313 van het Europees Parlement 
en de Raad. Voorts moeten ter 
vergemakkelijking van de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, dat de periode vanaf 1 januari 
2022 bestrijkt, regels worden vastgesteld 
voor de wijze waarop steun die op 
meerjarige basis wordt verleend, wordt 
geïntegreerd in het nieuwe rechtskader.

huidige rechtskader, dat de periode 2014-
2020 bestrijkt. Het bestaande rechtskader is 
met name vervat in de Verordeningen (EU) 
nr. 1303/20137, (EU) nr. 1305/20138, (EU) 
nr. 1306/20139, (EU) nr. 1307/201310, (EU) 
nr. 1308/201311, (EU) nr. 228/201312 en 
(EU) nr. 229/201313 van het Europees 
Parlement en de Raad. Voorts moeten ter 
vergemakkelijking van de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, dat de jaren na de 
overgangsperiode bestrijkt, regels worden 
vastgesteld voor de wijze waarop steun die 
op meerjarige basis wordt verleend, wordt 
geïntegreerd in het nieuwe rechtskader.

__________________ __________________
7 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

7 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

8 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487).

8 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487).

9 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 

9 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
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intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

10 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 637/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608).

10 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 637/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608).

11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

12 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van 
de Unie en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 
van 20.3.2013, blz. 23).

12 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van 
de Unie en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 
van 20.3.2013, blz. 23).

13 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).

13 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).

Or. en
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Amendement 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om ervoor te zorgen dat in 2021 
aan landbouwers en andere begunstigden 
steun kan worden verleend uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 
moet de Unie deze steunverlening derhalve 
één jaar langer voortzetten onder de 
voorwaarden van het huidige rechtskader, 
dat de periode 2014-2020 bestrijkt. Het 
bestaande rechtskader is met name vervat 
in de Verordeningen (EU) nr. 1303/20137, 
(EU) nr. 1305/20138, (EU) nr. 1306/20139, 
(EU) nr. 1307/201310, (EU) 
nr. 1308/201311, (EU) nr. 228/201312 en 
(EU) nr. 229/201313 van het Europees 
Parlement en de Raad. Voorts moeten ter 
vergemakkelijking van de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, dat de periode vanaf 1 januari 
2022 bestrijkt, regels worden vastgesteld 
voor de wijze waarop steun die op 
meerjarige basis wordt verleend, wordt 
geïntegreerd in het nieuwe rechtskader.

(4) Om ervoor te zorgen dat in 2021 
aan landbouwers en andere begunstigden 
steun kan worden verleend uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 
moet de Unie deze steunverlening derhalve 
twee jaar langer voortzetten onder de 
voorwaarden van het huidige rechtskader, 
dat de periode 2014-2020 bestrijkt. Het 
bestaande rechtskader is met name vervat 
in de Verordeningen (EU) nr. 1303/20137, 
(EU) nr. 1305/20138, (EU) nr. 1306/20139, 
(EU) nr. 1307/201310, (EU) 
nr. 1308/201311, (EU) nr. 228/201312 en 
(EU) nr. 229/201313 van het Europees 
Parlement en de Raad. Voorts moeten ter 
vergemakkelijking van de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, dat de periode vanaf 1 januari 
2022 bestrijkt, regels worden vastgesteld 
voor de wijze waarop steun die op 
meerjarige basis wordt verleend, wordt 
geïntegreerd in het nieuwe rechtskader.

__________________ __________________
7 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, en tot intrekking van 

7 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij, en tot intrekking van 
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Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

8 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487).

8 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 487).

9 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

9 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

10 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 637/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608).

10 Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van 
voorschriften voor rechtstreekse betalingen 
aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 637/2008 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 608).

11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

11 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

12 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van 
de Unie en tot intrekking van Verordening 

12 Verordening (EU) nr. 228/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van 
de Unie en tot intrekking van Verordening 
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(EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 
van 20.3.2013, blz. 23).

(EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 
van 20.3.2013, blz. 23).

13 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).

13 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 maart 2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de 
Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 41).

Or. it

Motivering

Een overgangsperiode van twee jaar biedt landbouwers stabiliteit en zekerheid, omdat zij zo 
een redelijke termijn krijgen om zich aan de nieuwe voorschriften van de toekomstige GLB-
wetgeving aan te passen. Die regels moeten eerst door de nationale overheden worden 
omgezet voor de opstelling van de strategische plannen, opdat de landbouwers zich kunnen 
voorbereiden op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Hiervoor moet de tekst van 
de verordening waar nodig worden aangepast om de overgangsperiode te verlengen tot 
31 december 2022.

Amendement 113
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is van groot belang om deze 
verordening in de praktijk uit te voeren 
om ervoor te zorgen dat landbouwers 
tijdens de overgangsperiode geen nadeel 
ondervinden en dus op voorspelbare wijze 
steun blijven ontvangen, zonder wijziging 
van de referentievoorwaarden die van 
toepassing zijn voor de periode 2014-
2020.

Or. pt

Amendement 114
Petros Kokkalis
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Deze verordening moet de lidstaten 
voldoende tijd bieden om hun respectieve 
strategische GLB-plannen op te stellen en 
de administratieve structuur voor te 
bereiden die nodig is voor de succesvolle 
uitvoering van het nieuwe rechtskader.

Or. en

Amendement 115
Petros Kokkalis

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De lidstaten en de Commissie 
dienen de landbouwers, andere GLB-
begunstigden en alle andere relevante 
belanghebbenden uitgebreid te 
raadplegen tijdens de voorbereiding van 
de strategische GLB-plannen van de 
lidstaten, om een succesvolle 
modernisering en vereenvoudiging van 
het GLB te bewerkstelligen en om hun 
bijdrage aan de Europese Green Deal en 
de strategie “van boer tot bord” te 
maximaliseren. De voorbereidende 
werkzaamheden voor de ontwikkeling van 
de strategische GLB-plannen van de 
lidstaten moeten onverwijld worden 
verricht om een soepele overgang voor 
landbouwers en andere GLB-
begunstigden naar een nieuwe 
programmeringsperiode te waarborgen. 

Or. en
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Amendement 116
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Deze verordening moet de lidstaten 
voldoende tijd bieden om hun respectieve 
nationale strategische plannen op te 
stellen en de administratieve structuren 
voor te bereiden die nodig zijn voor de 
succesvolle uitvoering van het nieuwe 
rechtskader. Dit mag de tijdige presentatie 
door de lidstaten van hun respectieve 
nationale strategische plannen niet 
ontmoedigen. Daarnaast moeten alle 
nationale strategische plannen na de 
overgangsperiode en op hetzelfde moment 
in werking treden. Verschillende landen 
mogen in geen geval verschillende regels 
toepassen.

Or. pt

Amendement 117
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 1305/2013, de mogelijkheid 
krijgen om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s of 
bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 

(5) Aangezien de Unie ook in de 
overgangsperiode steun moet verlenen 
voor plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat zij middelen 
nodig hebben om nieuwe juridische 
verbintenissen aan te gaan voor alle of 
bepaalde maatregelen en de daaruit 
voortvloeiende uitgaven overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1305/2013, de 
mogelijkheid krijgen om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s of 
bepaalde regionale 



AM\1199799NL.docx 15/142 PE648.383v01-00

NL

uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot het einde van de overgangsperiode en 
deze verlengde programma’s te financieren 
uit de overeenkomstige 
begrotingstoewijzing voor de 
desbetreffende periode. De lidstaten 
waarvoor het noodzakelijk is een deel van 
de begrotingstoewijzing van het Elfpo 
voor de overgangsperiode over te hevelen 
om slechts voor bepaalde maatregelen 
nieuwe juridische verbintenissen aan te 
gaan, moeten over de mogelijkheid 
beschikken om het deel van de 
begrotingstoewijzing van het Elfpo voor 
de overgangsperiode dat niet werd 
gebruikt voor de verlenging van hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
over te hevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de resterende jaren van 
de programmeringsperiode, 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
van de Raad [verordening tot vaststelling 
van het meerjarige financiële kader voor 
de periode 2021 tot 2027]. 
Overeenkomstig de behoefte om de 
volledige begrotingstoewijzing van het 
Elfpo voor de overgangsperiode over te 
hevelen, moet de milieu- en klimaatambitie 
van de verlengde programma’s procentueel 
ten minste op hetzelfde niveau blijven.

Or. en

Motivering

Wij zijn van mening dat een soepele verlenging van het PPO moet worden verzekerd. Er moet 
in 2021 (in het verlengingsjaar van het PPO) een mogelijkheid zijn om financiering aan te 
wenden van de nieuwe financiële periode (Elfpo), rekening houdend met de daadwerkelijke 
behoefte aan financiering in individuele PPO-interventies. Dit is niet mogelijk bij de 
voorgestelde “alles of niets”-aanpak voor de overheveling van EC-financiering (tussen 
perioden). Een dergelijke mogelijkheid kan zijn gebaseerd op bestaande praktijken, de 
overgang van 2007-2013 naar 2014-2020, zoals bepaald door artikel 1 van Verordening 
(EU) nr. 1310/2013 van het EP en de Raad (17 december 2013).

Amendement 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
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Hajšel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 en, 
waar van toepassing, in 2022 steun moet 
verlenen voor plattelandsontwikkeling, 
moeten de lidstaten die aantonen dat hun 
middelen dreigen op te raken en geen 
nieuwe juridische verbintenissen meer 
kunnen aangaan overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1305/2013, de 
mogelijkheid krijgen om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s of 
bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven, wat ten minste 
hetzelfde totaalbedrag van Elfpo-uitgaven 
vereist voor de in artikel 59, lid 6, van 
deze verordening vermelde maatregelen.

Or. en

Motivering

De bedoeling van dit amendement is om te verduidelijken dat de milieu- en klimaatambitie 
moet worden gemeten overeenkomstig artikel 59, lid 6, van Verordening nr. 1305/2013, wat 
betekent minimaal 30 % van de Elfpo-uitgaven.

Amendement 119
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 of, 
indien van toepassing, in 2022 steun moet 
verlenen voor plattelandsontwikkeling, 
moeten de lidstaten die aantonen dat hun 
middelen dreigen op te raken en geen 
nieuwe juridische verbintenissen meer 
kunnen aangaan overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1305/2013, de 
mogelijkheid krijgen om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s of 
bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tijdens de overgangsperiode en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de begrotingstoewijzing voor de 
bijbehorende jaren. Daarbij moet het 
percentage van de Elfpo-uitgaven voor 
milieu- en klimaatambitie van de verlengde 
programma’s ten minste op hetzelfde 
niveau blijven.

Or. en

Motivering

Terwijl het voorstel van de Commissie in verband met het MFK zich vertaalt in een 
vermindering van de financiering voor plattelandsontwikkeling, betekent deze tekst voor deze 
overgangsverordening dat het totaalbedrag Elfpo-uitgaven voor milieu- en klimaatambitie 
moet worden behouden. Het moet worden verduidelijkt dat de algemene milieu- en 
klimaatambitie een procentueel aandeel moet zijn van de Elfpo-vastleggingen van de huidige 
programmeringsperiode, in plaats van een gewone numerieke waarde. Anders zouden 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling volledig moeten worden herberekend en opnieuw 
moeten worden geprogrammeerd voor de overgangsperiode.

Amendement 120
Petros Kokkalis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 (5) Aangezien de Unie ook in de 
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steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

overgangsperiode steun moet verlenen 
voor plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tijdens de overgangsperiode en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor de desbetreffende jaren. Daarbij moet 
de milieu- en klimaatambitie van de 
verlengde programma’s procentueel ten 
minste op hetzelfde niveau blijven.

Or. en

Amendement 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 en 
2022 steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die het risico lopen dat hun 
middelen opraken en dat zij geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of enkele regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
voor de volledige duur van de 
overgangsperiode en deze verlengde 
programma’s te financieren uit de 
overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor de bijbehorende jaren. Daarbij moet 
de milieu- en klimaatambitie van de 



AM\1199799NL.docx 19/142 PE648.383v01-00

NL

hetzelfde niveau blijven. verlengde programma’s procentueel ten 
minste op hetzelfde niveau blijven.

Or. pl

Motivering

Met dit amendement wordt de mogelijkheid geboden om de toepassing van de 
overgangsverordening tot twee jaar te verlengen indien de GLB-hervorming niet tijdig wordt 
goedgekeurd.

Amendement 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet het percentage 
van de Elfpo-uitgaven voor milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s ten minste op hetzelfde 
niveau blijven.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie inzake het MFK bevat een vermindering van de begroting 
voor plattelandsontwikkeling, terwijl de huidige formulering van de overgangsverordening 
suggereert dat het verlengde plattelandsontwikkelingsprogramma erop moet zijn gericht om 
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ten minste hetzelfde algemene uitgavenniveau aan te houden voor milieu- en 
klimaatmaatregelen. Het dient te worden verduidelijkt dat de formulering "overall level" 
verwijst naar het huidige aandeel van Elfpo-uitgaven dat wordt gebruikt voor milieu-en 
klimaatambitie en niet het totale bedrag voor milieu- en klimaatmaatregelen. Anders zullen 
de lidstaten hun plattelandsontwikkelingsprogramma volledig opnieuw moeten berekenen, 
programmeren en in evenwicht brengen.

Amendement 123
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet het percentage 
milieu- en klimaatuitgaven van het Elfpo 
van de verlengde programma’s ten minste 
op hetzelfde niveau blijven.

Or. pt

Amendement 124
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moeten de Elfpo-
uitgaven voor milieu en klimaat in de 
verlengde programma’s procentueel ten 
minste op hetzelfde niveau blijven.

Or. es

Motivering

De betekenis van “milieu- en klimaatambitie” moet worden verduidelijkt.

Amendement 125
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 en 
2022 steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
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plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

Or. en

Amendement 126
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de Unie ook in 2021 
steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

(5) Aangezien de Unie ook in 2021, 
2022 en 2023 steun moet verlenen voor 
plattelandsontwikkeling, moeten de 
lidstaten die aantonen dat hun middelen 
dreigen op te raken en geen nieuwe 
juridische verbintenissen meer kunnen 
aangaan overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s die 
uit het Elfpo worden gesteund, te verlengen 
tot en met 31 december 2021 en deze 
verlengde programma’s te financieren uit 
de overeenkomstige begrotingstoewijzing 
voor 2021. Daarbij moet de milieu- en 
klimaatambitie van de verlengde 
programma’s procentueel ten minste op 
hetzelfde niveau blijven.

Or. en

Amendement 127
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021 of 
het deel van de Elfpo-begroting dat 
overeenkomt met de niet verlengde 
regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2022 tot en met 
2025, overeenkomstig Verordening (EU) 
.../... van de Raad [verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027]14.

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
te verlengen, of om de overblijvende 
middelen aan te vullen met een deel van 
de toewijzingen voor de jaren van de 
overgangsperiode, al naargelang de 
behoeften. Die lidstaten moeten de Elfpo-
begrotingstoewijzing voor de jaren van de 
overgangsperiode of het deel van de Elfpo-
begroting dat niet werd gebruikt om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen, kunnen overhevelen naar de 
financiële toewijzingen voor de resterende 
jaren van de programmeringsperiode, 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
van de Raad [verordening tot bepaling van 
het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Verordening MFK, PB L van , blz. . 14 Verordening MFK, PB L van , blz. .

Or. en

Amendement 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
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beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021 of 
het deel van de Elfpo-begroting dat 
overeenkomt met de niet verlengde 
regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2022 tot en 
met 2025, overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... van de Raad [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027]14.

beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021of 
2022 of het deel van de Elfpo-begroting dat 
overeenkomt met de niet verlengde 
regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2022 tot en 
met 2025 of, indien van toepassing, de 
jaren 2023 tot en met 2025, 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
van de Raad [verordening tot bepaling van 
het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Verordening MFK, PB L van , blz. . 14 Verordening MFK, PB L van , blz. .

Or. pl

Motivering

Met dit amendement wordt de mogelijkheid geboden om de toepassing van de 
overgangsverordening tot twee jaar te verlengen indien de GLB-hervorming niet tijdig wordt 
goedgekeurd.

Amendement 129
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
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te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021 of 
het deel van de Elfpo-begroting dat 
overeenkomt met de niet verlengde 
regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2022 tot en met 
2025, overeenkomstig Verordening (EU) 
.../... van de Raad [verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027]14.

te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021 en 
2022 of het deel van de Elfpo-begroting dat 
overeenkomt met de niet verlengde 
regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2023 tot en met 
2025, overeenkomstig Verordening (EU) 
.../... van de Raad [verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027].

__________________ __________________
14 Verordening MFK, PB L van , blz. . 14 Verordening MFK, PB L van , blz. .

Or. en

Amendement 130
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021 of 
het deel van de Elfpo-begroting dat 
overeenkomt met de niet verlengde 
regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2022 tot en met 
2025, overeenkomstig Verordening (EU) 
.../... van de Raad [verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027]14.

(6) Aangezien sommige lidstaten 
wellicht nog over middelen beschikken die 
de Unie in voorgaande jaren ter 
beschikking heeft gesteld, moeten de 
lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om 
hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
of bepaalde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s niet 
te verlengen. Die lidstaten moeten de 
Elfpo-begrotingstoewijzing voor 2021, 
2022 en 2023 of het deel van de Elfpo-
begroting dat overeenkomt met de niet 
verlengde regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
kunnen overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2024 tot en met 
2025, overeenkomstig Verordening (EU) 
.../... van de Raad [verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027]14.
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__________________ __________________
14 Verordening MFK, PB L van , blz. . 14 Verordening MFK, PB L van , blz. .

Or. en

Amendement 131
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) nr. 
1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
2021 niet moet worden overgeheveld naar 
de daaropvolgende jaren.

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en of zij voornemens zijn deze 
gedeeltelijk te financieren met resterende 
financiering van de vorige 
begrotingstoewijzing, en dus welk 
overeenkomstig bedrag van de 
begrotingstoewijzing voor de jaren van de 
overgangsperiode niet moet worden 
overgeheveld naar de daaropvolgende 
jaren.

Or. en

Amendement 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
2021 niet moet worden overgeheveld naar 
de daaropvolgende jaren.

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
de jaren van de overgangsperiode niet 
moet worden overgeheveld naar de 
daaropvolgende jaren.

Or. pl

Motivering

Met dit amendement wordt de mogelijkheid geboden om de toepassing van de 
overgangsverordening tot twee jaar te verlengen indien de GLB-hervorming niet tijdig wordt 
goedgekeurd.

Amendement 133
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) nr. 
1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) nr. 
1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
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plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
2021 niet moet worden overgeheveld naar 
de daaropvolgende jaren.

plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
2021, 2022 en 2023 niet moet worden 
overgeheveld naar de daaropvolgende 
jaren.

Or. en

Amendement 134
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) nr. 
1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
2021 niet moet worden overgeheveld naar 
de daaropvolgende jaren.

(7) Om de Commissie in staat te stellen 
de nodige financiële planning op te stellen 
en de overeenkomstige aanpassingen van 
de jaarlijkse verdeling van de Uniesteun in 
de bijlage bij Verordening (EU) nr. 
1305/2013 te verrichten, moeten de 
lidstaten de Commissie snel na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
meedelen of zij besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en in het geval van regionale 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
welke van deze programma’s zij gaan 
verlengen en dus welk overeenkomstig 
bedrag van de begrotingstoewijzing voor 
2021 en voor 2022 niet moet worden 
overgeheveld naar de daaropvolgende 
jaren.

Or. en

Amendement 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Lidstaten die besluiten hun 
programma’s voor 
plattelandsontwikkeling of bepaalde uit 
het Elfpo gesteunde programma’s voor 
plattelandsontwikkeling te verlengen, 
zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, van deze 
verordening, tot en met 
31 december 2022, moet worden 
toegestaan eventuele verlagingen van hun 
totale toewijzingen in het kader van het 
Elfpo voor het volgende MFK te 
compenseren met een overeenkomstige 
verhoging van hun nationale 
medefinanciering. Het moet de lidstaten 
bovendien worden toegestaan om, indien 
nodig, hun milieumaatregelen aan te 
passen die zij hebben genomen in het 
kader van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013.

Or. pl

Amendement 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Verordening (EU) nr. 1303/2013 
bevat gemeenschappelijke regels voor het 
Elfpo en een aantal andere fondsen die 
binnen een gemeenschappelijk kader 
opereren. Die verordening moet van 
toepassing blijven op de programma’s 
waarvoor in de 
programmeringsperiode 2014-2020 steun 
wordt verleend uit het Elfpo, en op de uit 
het Elfpo gesteunde programma’s die de 
lidstaten besluiten te verlengen tot en met 
31 december 2021. Die lidstaten en de 

(8) Verordening (EU) nr. 1303/2013 
bevat gemeenschappelijke regels voor het 
Elfpo en een aantal andere fondsen die 
binnen een gemeenschappelijk kader 
opereren. Die verordening moet van 
toepassing blijven op de programma’s 
waarvoor in de 
programmeringsperiode 2014-2020 steun 
wordt verleend uit het Elfpo, en op de uit 
het Elfpo gesteunde programma’s die de 
lidstaten besluiten te verlengen tot en met 
31 december 2022. Die lidstaten en de 
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Commissie moeten de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 is opgesteld voor de periode 
1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020, ook voor 
programmeringsjaar 2021 gebruiken als 
strategisch document voor de besteding 
van Elfpo-steun.

Commissie moeten de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 is opgesteld voor de periode 
1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020, ook voor 
programmeringsjaar 2022 gebruiken als 
strategisch document voor de besteding 
van Elfpo-steun.

Or. pl

Amendement 137
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Verordening (EU) nr. 1303/2013 
bevat gemeenschappelijke regels voor het 
Elfpo en een aantal andere fondsen die 
binnen een gemeenschappelijk kader 
opereren. Die verordening moet van 
toepassing blijven op de programma’s 
waarvoor in de programmeringsperiode 
2014-2020 steun wordt verleend uit het 
Elfpo, en op de uit het Elfpo gesteunde 
programma’s die de lidstaten besluiten te 
verlengen tot en met 31 december 2021. 
Die lidstaten en de Commissie moeten de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor programmeringsjaar 2021 
gebruiken als strategisch document voor de 
besteding van Elfpo-steun.

(8) Verordening (EU) nr. 1303/2013 
bevat gemeenschappelijke regels voor het 
Elfpo en een aantal andere fondsen die 
binnen een gemeenschappelijk kader 
opereren. Die verordening moet van 
toepassing blijven op de programma’s 
waarvoor in de programmeringsperiode 
2014-2020 steun wordt verleend uit het 
Elfpo, en op de uit het Elfpo gesteunde 
programma’s die de lidstaten besluiten te 
verlengen tot en met 31 december 2022. 
Die lidstaten en de Commissie moeten de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor programmeringsjaar 2021 
gebruiken als strategisch document voor de 
besteding van Elfpo-steun.

Or. en

Amendement 138
Ivan David
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Verordening (EU) nr. 1303/2013 
bevat gemeenschappelijke regels voor het 
Elfpo en een aantal andere fondsen die 
binnen een gemeenschappelijk kader 
opereren. Die verordening moet van 
toepassing blijven op de programma’s 
waarvoor in de programmeringsperiode 
2014-2020 steun wordt verleend uit het 
Elfpo, en op de uit het Elfpo gesteunde 
programma’s die de lidstaten besluiten te 
verlengen tot en met 31 december 2021. 
Die lidstaten en de Commissie moeten de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor programmeringsjaar 2021 
gebruiken als strategisch document voor de 
besteding van Elfpo-steun.

(8) Verordening (EU) nr. 1303/2013 
bevat gemeenschappelijke regels voor het 
Elfpo en een aantal andere fondsen die 
binnen een gemeenschappelijk kader 
opereren. Die verordening moet van 
toepassing blijven op de programma’s 
waarvoor in de programmeringsperiode 
2014-2020 steun wordt verleend uit het 
Elfpo, en op de uit het Elfpo gesteunde 
programma’s die de lidstaten besluiten te 
verlengen tot en met 31 december 2023. 
Die lidstaten en de Commissie moeten de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor programmeringsjaar 2021 
gebruiken als strategisch document voor de 
besteding van Elfpo-steun.

Or. en

Amendement 139
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Krachtens Verordening (EU) nr. 
1310/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad15 en Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Commissie16 
mag voor bepaalde langdurige 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van bepaalde verordeningen waarbij 
vóór Verordening (EU) nr. 1305/2013 
steun is verleend voor 
plattelandsontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden ook Elfpo-betalingen worden 
gedaan in de programmeringsperiode 

(10) Krachtens Verordening (EU) nr. 
1310/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad15 en Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Commissie16 
mag voor bepaalde langdurige 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van bepaalde verordeningen waarbij 
vóór Verordening (EU) nr. 1305/2013 
steun is verleend voor 
plattelandsontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden ook Elfpo-betalingen worden 
gedaan in de programmeringsperiode 
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2014-2020. Die uitgaven moeten in 
programmeringsjaar 2021 onder dezelfde 
voorwaarden subsidiabel blijven voor de 
duur van de desbetreffende juridische 
verbintenis. Omwille van de 
rechtszekerheid en juridische helderheid 
moet ook worden verduidelijkt dat de 
juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 waarop 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem van toepassing is, ook 
onder dit geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem moeten vallen en dat 
betalingen in het kader van deze juridische 
verbintenissen moeten worden gedaan in 
de periode 1 december tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar.

2014-2020. Die uitgaven moeten in 
programmeringsjaren 2021 en 2022 onder 
dezelfde voorwaarden subsidiabel blijven 
voor de duur van de desbetreffende 
juridische verbintenis. Omwille van de 
rechtszekerheid en juridische helderheid 
moet ook worden verduidelijkt dat de 
juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 waarop 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem van toepassing is, ook 
onder dit geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem moeten vallen en dat 
betalingen in het kader van deze juridische 
verbintenissen moeten worden gedaan in 
de periode 1 december tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar.

__________________ __________________
15 Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende bepaalde 
overgangsbepalingen inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft middelen en de 
verdeling ervan met betrekking tot 2014, 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865).

15 Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende bepaalde 
overgangsbepalingen inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft middelen en de 
verdeling ervan met betrekking tot 2014, 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865).

16 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 807/2014 van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
bijstand voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
invoering van overgangsbepalingen 

16 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 807/2014 van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
bijstand voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
invoering van overgangsbepalingen 
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(PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1). (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Krachtens Verordening (EU) 
nr. 1310/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Commissie16 
mag voor bepaalde langdurige 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van bepaalde verordeningen waarbij 
vóór Verordening (EU) nr. 1305/2013 
steun is verleend voor 
plattelandsontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden ook Elfpo-betalingen worden 
gedaan in de 
programmeringsperiode 2014-2020. Die 
uitgaven moeten in 
programmeringsjaar 2021 onder dezelfde 
voorwaarden subsidiabel blijven voor de 
duur van de desbetreffende juridische 
verbintenis. Omwille van de 
rechtszekerheid en juridische helderheid 
moet ook worden verduidelijkt dat de 
juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 waarop 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem van toepassing is, ook 
onder dit geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem moeten vallen en dat 
betalingen in het kader van deze juridische 
verbintenissen moeten worden gedaan in 
de periode 1 december tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar.

(10) Krachtens Verordening (EU) 
nr. 1310/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad15 en Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Commissie16 
mag voor bepaalde langdurige 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van bepaalde verordeningen waarbij 
vóór Verordening (EU) nr. 1305/2013 
steun is verleend voor 
plattelandsontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden ook Elfpo-betalingen worden 
gedaan in de 
programmeringsperiode 2014-2020. Die 
uitgaven moeten in de 
programmeringsjaren 2021 en 2022 onder 
dezelfde voorwaarden subsidiabel blijven 
voor de duur van de desbetreffende 
juridische verbintenis. Omwille van de 
rechtszekerheid en juridische helderheid 
moet ook worden verduidelijkt dat de 
juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 waarop 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem van toepassing is, ook 
onder dit geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem moeten vallen en dat 
betalingen in het kader van deze juridische 
verbintenissen moeten worden gedaan in 
de periode 1 december tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar.

__________________ __________________
15 Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het 15 Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende bepaalde 
overgangsbepalingen inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft middelen en de 
verdeling ervan met betrekking tot 2014, 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865).

Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende bepaalde 
overgangsbepalingen inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft middelen en de 
verdeling ervan met betrekking tot 2014, 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865).

16 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 807/2014 van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
bijstand voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
invoering van overgangsbepalingen 
(PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1).

16 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 807/2014 van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
bijstand voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
invoering van overgangsbepalingen 
(PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1).

Or. pl

Amendement 141
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Krachtens Verordening (EU) nr. 
1310/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad15 en Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Commissie16 
mag voor bepaalde langdurige 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van bepaalde verordeningen waarbij 
vóór Verordening (EU) nr. 1305/2013 

(10) Krachtens Verordening (EU) nr. 
1310/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad15 en Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Commissie16 
mag voor bepaalde langdurige 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van bepaalde verordeningen waarbij 
vóór Verordening (EU) nr. 1305/2013 
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steun is verleend voor 
plattelandsontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden ook Elfpo-betalingen worden 
gedaan in de programmeringsperiode 
2014-2020. Die uitgaven moeten in 
programmeringsjaar 2021 onder dezelfde 
voorwaarden subsidiabel blijven voor de 
duur van de desbetreffende juridische 
verbintenis. Omwille van de 
rechtszekerheid en juridische helderheid 
moet ook worden verduidelijkt dat de 
juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 waarop 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem van toepassing is, ook 
onder dit geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem moeten vallen en dat 
betalingen in het kader van deze juridische 
verbintenissen moeten worden gedaan in 
de periode 1 december tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar.

steun is verleend voor 
plattelandsontwikkeling, onder bepaalde 
voorwaarden ook Elfpo-betalingen worden 
gedaan in de programmeringsperiode 
2014-2020. Die uitgaven moeten in 
programmeringsjaren 2021, 2022 en 2023 
onder dezelfde voorwaarden subsidiabel 
blijven voor de duur van de desbetreffende 
juridische verbintenis. Omwille van de 
rechtszekerheid en juridische helderheid 
moet ook worden verduidelijkt dat de 
juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 waarop 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem van toepassing is, ook 
onder dit geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem moeten vallen en dat 
betalingen in het kader van deze juridische 
verbintenissen moeten worden gedaan in 
de periode 1 december tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar.

__________________ __________________
15 Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende bepaalde 
overgangsbepalingen inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft middelen en de 
verdeling ervan met betrekking tot 2014, 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865).

15 Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 houdende bepaalde 
overgangsbepalingen inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft middelen en de 
verdeling ervan met betrekking tot 2014, 
houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de toepassing ervan in 2014 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865).

16 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 807/2014 van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 

16 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 807/2014 van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
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bijstand voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
invoering van overgangsbepalingen 
(PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1).

bijstand voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 
invoering van overgangsbepalingen 
(PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 142
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien de strategische GLB-
plannen die de lidstaten moeten opstellen 
overeenkomstig het nieuwe rechtskader, 
vanaf 1 januari 2022 van toepassing 
moeten zijn, moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, en met name Verordening 
(EU) .../... van het Europees Parlement en 
de Raad18 [verordening strategische GLB-
plannen].

(14) Aangezien de strategische GLB-
plannen die de lidstaten moeten opstellen 
overeenkomstig het nieuwe rechtskader, 
vanaf 1 januari 2023 van toepassing 
moeten zijn, moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, en met name Verordening 
(EU) .../... van het Europees Parlement en 
de Raad18 [verordening strategische GLB-
plannen].

__________________ __________________
18 Verordening (EU) …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
[strategische GLB-plannen] (PB L ... van 
..., blz. ...).

18 Verordening (EU) …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
[strategische GLB-plannen] (PB L ... van 
..., blz. ...).

Or. en

Amendement 143
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien de strategische GLB- (14) Aangezien de strategische GLB-
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plannen die de lidstaten moeten opstellen 
overeenkomstig het nieuwe rechtskader, 
vanaf 1 januari 2022 van toepassing 
moeten zijn, moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, en met name Verordening 
(EU) .../... van het Europees Parlement en 
de Raad18 [verordening strategische GLB-
plannen].

plannen die de lidstaten moeten opstellen 
overeenkomstig het nieuwe rechtskader, 
vanaf 1 januari 2024 van toepassing 
moeten zijn, moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor de overgang van 
bestaande steunregelingen naar het nieuwe 
rechtskader, en met name Verordening 
(EU) .../... van het Europees Parlement en 
de Raad18 [verordening strategische GLB-
plannen].

__________________ __________________
18 Verordening (EU) …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
[strategische GLB-plannen] (PB L ... van 
..., blz. ...).

18 Verordening (EU) …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
[strategische GLB-plannen] (PB L ... van 
..., blz. ...).

Or. en

Amendement 144
Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De in deze verordening 
vastgestelde overgangsbepalingen moeten 
het mogelijk maken de momenteel 
geldende maatregelen te verlengen. 
Tijdens de overgangsperiode en teneinde 
zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op 
de vaststelling van het toekomstige, 
vernieuwde rechtskader voor het GLB, 
moeten de lidstaten bij hun 
werkzaamheden en overleg over de 
blauwdruk van de toekomstige nationale 
strategische plannen met voorrang 
nadenken over de nieuwe instrumenten 
waarin wordt voorzien en met name over 
de mogelijkheid voor nieuwe sectoren om 
operationele programma’s te ontwikkelen.

Or. fr
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Amendement 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bevat voorschriften voor de 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en bevat in de artikelen 
29 tot en met 60 bepaalde steunregelingen. 
Die steunregelingen moeten worden 
geïntegreerd in de toekomstige strategische 
GLB-plannen van de lidstaten, zoals de in 
artikel 39, onder a) tot en met e), van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
sectorale interventies. Omwille van de 
coherentie, de continuïteit en een soepele 
overgang tussen die steunregelingen van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de 
sectorale interventietypes van Verordening 
(EU) [verordening strategische GLB-
plannen], moeten regels worden 
vastgesteld voor de duur van elk van deze 
steunregelingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de datum waarop de 
toekomstige strategische GLB-plannen 
van de lidstaten rechtsgevolgen krijgen.

(16) Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bevat voorschriften voor de 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en bevat in de artikelen 
29 tot en met 60 bepaalde steunregelingen. 
Die steunregelingen moeten worden 
geïntegreerd in de toekomstige strategische 
GLB-plannen van de lidstaten, zoals de in 
artikel 39, onder a) tot en met e), van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
sectorale interventies. Omwille van de 
coherentie, de continuïteit en een soepele 
overgang tussen die steunregelingen van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de 
sectorale interventietypes van Verordening 
(EU) [verordening strategische GLB-
plannen], moeten regels worden 
vastgesteld voor de duur van elk van deze 
steunregelingen.

Or. fr

Motivering

Het moet mogelijk zijn de geldende sectorale programma’s te behouden tot de oorspronkelijk 
geplande einddatum, teneinde de producenten rechtszekerheid te garanderen.

Amendement 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Landbouwers worden 
steeds meer geconfronteerd met het risico 
van inkomensvolatiliteit, deels als gevolg 
van blootstelling aan de markt, deels als 
gevolg van extreme weersomstandigheden 
en frequente sanitaire en fytosanitaire 
crises die de veestapel en de 
agronomische activa in de Unie treffen. 
Om de effecten van de 
inkomensvolatiliteit te verzachten door de 
landbouwers ertoe aan te zetten in goede 
jaren te sparen om het hoofd te kunnen 
bieden aan slechte jaren, moeten 
nationale belastingmaatregelen op grond 
waarvan de voor de landbouwers geldende 
heffingsgrondslag voor de 
inkomstenbelasting wordt berekend op 
basis van een meerjarige periode, worden 
vrijgesteld van de toepassing van de 
staatssteunregels.

Or. fr

Amendement 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s. De erkende 
producentenorganisaties van de sector 
groenten en fruit moeten ook over de 
mogelijkheid beschikken om het 
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operationele programma te behouden tot 
het afloopt.

Or. en

Amendement 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten op vrijwillige basis regels 
worden vastgesteld voor de wijziging of 
vervanging van operationele programma’s.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten erkende producentenorganisaties kunnen voorstellen dat een 
operationeel programma dat na 31 december 2021 afloopt, wordt gehandhaafd tot het einde 
ervan, zoals in de vorige overgangsperiode het geval was.

Amendement 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 
31 maart 2021 zijn opgesteld, worden 

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 
31 maart 2021 zijn opgesteld, worden 
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verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

verlengd tot en met 31 december 2021 en 
31 december 2022. Voor steunregelingen 
in de sector groenten en fruit moeten regels 
worden vastgesteld voor de wijziging of 
vervanging van operationele programma’s.

Or. pl

Amendement 150
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2022. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

Or. en

Amendement 151
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2021. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 

(17) Wat de steunregeling in de sector 
olijfolie en tafelolijven betreft, moeten de 
bestaande activiteitenprogramma’s die 
voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 
maart 2021 zijn opgesteld, worden 
verlengd tot en met 31 december 2023. 
Voor steunregelingen in de sector groenten 
en fruit moeten regels worden vastgesteld 
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voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

voor de wijziging of vervanging van 
operationele programma’s.

Or. en

Amendement 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de continuïteit van de 
steunregelingen in de wijnsector en de 
bijenteeltsector te waarborgen, moeten 
regels worden vastgesteld op basis waarvan 
die steunregelingen nog tot het einde van 
de desbetreffende programmeringsperiode 
kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 
periode moeten bepaalde voorschriften 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013 
derhalve van toepassing blijven op de 
uitgaven en betalingen die zijn gedaan 
voor acties die na 31 december 2021 in het 
kader van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 worden uitgevoerd, en wel tot 
het einde van die steunregelingen.

(18) Om de continuïteit van de 
steunregelingen in de wijnsector en de 
bijenteeltsector te waarborgen, moeten 
regels worden vastgesteld op basis waarvan 
die steunregelingen nog tot het einde van 
de desbetreffende programmeringsperiode 
kunnen worden uitgevoerd. Bovendien 
moeten verbintenissen die vóór 16 oktober 
2023 zijn aangegaan, ook na die datum 
verder kunnen worden betaald.

Or. fr

Motivering

De huidige bepaling zou grote rechtsonzekerheid voor de begunstigden en de betaalorganen 
veroorzaken, door te bepalen dat de in de huidige programmeringsperiode gestarte acties 
worden betaald volgens de regels van het toekomstige GLB.

Amendement 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 18



AM\1199799NL.docx 43/142 PE648.383v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de continuïteit van de 
steunregelingen in de wijnsector en de 
bijenteeltsector te waarborgen, moeten 
regels worden vastgesteld op basis waarvan 
die steunregelingen nog tot het einde van 
de desbetreffende programmeringsperiode 
kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 
periode moeten bepaalde voorschriften van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 derhalve 
van toepassing blijven op de uitgaven en 
betalingen die zijn gedaan voor acties die 
na 31 december 2021 in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden 
uitgevoerd, en wel tot het einde van die 
steunregelingen.

(18) Om de continuïteit van de 
steunregelingen in de sector groenten en 
fruit, de wijnsector en de bijenteeltsector te 
waarborgen, moeten regels worden 
vastgesteld op basis waarvan die 
steunregelingen nog tot het einde van de 
desbetreffende programmeringsperiode 
kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 
periode moeten bepaalde voorschriften van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 derhalve 
van toepassing blijven op de uitgaven en 
betalingen die zijn gedaan voor acties die 
na 31 december 2021 in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden 
uitgevoerd, en wel tot het einde van die 
steunregelingen en van de operationele 
programma’s.

Or. en

Amendement 154
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de continuïteit van de 
steunregelingen in de wijnsector en de 
bijenteeltsector te waarborgen, moeten 
regels worden vastgesteld op basis waarvan 
die steunregelingen nog tot het einde van 
de desbetreffende programmeringsperiode 
kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 
periode moeten bepaalde voorschriften van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 derhalve 
van toepassing blijven op de uitgaven en 
betalingen die zijn gedaan voor acties die 
na 31 december 2021 in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden 
uitgevoerd, en wel tot het einde van die 
steunregelingen.

(18) Om de continuïteit van de 
steunregelingen in de wijnsector, de 
bijenteeltsector en de sector groenten en 
fruit te waarborgen, moeten regels worden 
vastgesteld op basis waarvan die 
steunregelingen nog tot het einde van de 
desbetreffende programmeringsperiode 
kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 
periode moeten bepaalde voorschriften van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 derhalve 
van toepassing blijven op de uitgaven en 
betalingen die zijn gedaan voor acties die 
na 31 december 2021 in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden 
uitgevoerd, en wel tot het einde van die 
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steunregelingen.

Or. ro

Amendement 155
Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een aanzienlijke overdracht 
van vastleggingen van de huidige 
programmeringsperiode voor 
plattelandsontwikkeling naar de 
strategische GLB-plannen te beperken, 
mogen nieuwe meerjarige 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
biologische-landbouwverbintenissen en 
bosmilieuverbintenissen worden 
aangegaan voor een periode van ten 
hoogste drie jaar. Bestaande 
verbintenissen mogen met ten hoogste één 
jaar worden verlengd.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het verkorten van de duur van de agromilieuklimaatverbintenissen zorgt er mede voor dat de 
milieuambitie van deze verordening vermindert. Bovendien zijn deze maatregelen vaak 
gebaseerd op een geleidelijke verandering van de landbouwpraktijken (bijv. een geleidelijke 
vermindering van pesticiden), die niet worden aangepast voor een duur van minder dan 
5 jaar.

Amendement 156
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een aanzienlijke overdracht (19) Nieuwe meerjarige 
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van vastleggingen van de huidige 
programmeringsperiode voor 
plattelandsontwikkeling naar de 
strategische GLB-plannen te beperken, 
mogen nieuwe meerjarige 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
biologische-landbouwverbintenissen en 
bosmilieuverbintenissen worden aangegaan 
voor een periode van ten hoogste drie jaar. 
Bestaande verbintenissen mogen met ten 
hoogste één jaar worden verlengd.

agromilieuklimaatverbintenissen, 
biologische-landbouwverbintenissen en 
bosmilieuverbintenissen mogen worden 
aangegaan voor een periode van ten 
hoogste vijf tot zeven jaar. Wanneer de 
regels van Verordening (EU) nr. .../... 
[verordening GLB-plannen] in werking 
treden, dienen personen die acties 
uitvoeren onder deze verbintenissen hun 
praktijken aan te passen aan de nieuwe 
regels.

Or. en

Amendement 157
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een aanzienlijke overdracht van 
vastleggingen van de huidige 
programmeringsperiode voor 
plattelandsontwikkeling naar de 
strategische GLB-plannen te beperken, 
mogen nieuwe meerjarige 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
biologische-landbouwverbintenissen en 
bosmilieuverbintenissen worden 
aangegaan voor een periode van ten 
hoogste drie jaar. Bestaande 
verbintenissen mogen met ten hoogste één 
jaar worden verlengd.

(19) Om een aanzienlijke overdracht van 
vastleggingen van de huidige 
programmeringsperiode voor 
plattelandsontwikkeling naar de 
strategische GLB-plannen te beperken, 
dient de verlenging van bestaande 
meerjarige 
agromilieuklimaatverbintenissen, 
biologische-landbouwverbintenissen en 
bosmilieuverbintenissen zodanig te worden 
beperkt dat de verbintenissen de vijf jaar 
niet overschrijden.

Or. en

Amendement 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in 
programmeringsjaar 2021 onbesteed 
blijven, moeten de lidstaten die besluiten 
om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen tot en met 31 december 2021 en 
die ook gebruikmaken van de 
mogelijkheid om bedragen over te hevelen 
van rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt 
verlengd tot en met 31 december 2021, 
zoals berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

Schrappen

Or. it

Motivering

Gezien de problemen met de uitvoering van het Leader-initiatief die zich in enkele landen 
gedurende de huidige programmeringsperiode 2014-2020 en de vorige 
programmeringsperioden hebben voorgedaan, wordt het passend geacht de lidstaten ruime 
beslissingsbevoegdheid te geven over de middelen voor vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Amendement 159
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in 
programmeringsjaar 2021 onbesteed 
blijven, moeten de lidstaten die besluiten 
om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen tot en met 31 december 2021 en 
die ook gebruikmaken van de mogelijkheid 
om bedragen over te hevelen van 
rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt verlengd 
tot en met 31 december 2021, zoals 
berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in 
programmeringsjaren 2021, 2022 en 2023 
onbesteed blijven, moeten de lidstaten die 
besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen tot en met 31 december 2023 en 
die ook gebruikmaken van de mogelijkheid 
om bedragen over te hevelen van 
rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt verlengd 
tot en met 31 december 2023, zoals 
berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 160
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in 

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in 
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programmeringsjaar 2021 onbesteed 
blijven, moeten de lidstaten die besluiten 
om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen tot en met 31 december 2021 en 
die ook gebruikmaken van de mogelijkheid 
om bedragen over te hevelen van 
rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt verlengd 
tot en met 31 december 2021, zoals 
berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

programmeringsjaren 2021 en 2022 
onbesteed blijven, moeten de lidstaten die 
besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen tot en met 31 december 2022 en 
die ook gebruikmaken van de mogelijkheid 
om bedragen over te hevelen van 
rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt verlengd 
tot en met 31 december 2022, zoals 
berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

Or. en

Amendement 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in 
programmeringsjaar 2021 onbesteed 
blijven, moeten de lidstaten die besluiten 
om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen tot en met 31 december 2021 en 
die ook gebruikmaken van de mogelijkheid 
om bedragen over te hevelen van 
rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 

(20) Het Elfpo moet steun kunnen 
verlenen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling die is opgezet 
overeenkomstig de nieuwe regels van 
Verordening (EU) XXXX/XXXX [nieuwe 
VGB]. Echter, om te voorkomen dat 
middelen voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling in de 
programmeringsjaren 2021 en 2022 
onbesteed blijven, moeten de lidstaten die 
besluiten om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen en die ook gebruikmaken van de 
mogelijkheid om bedragen over te hevelen 
van rechtstreekse betalingen naar 
plattelandsontwikkeling, de 
minimumtoewijzing van 5 % voor vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
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ontwikkeling alleen kunnen toepassen op 
de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt verlengd 
tot en met 31 december 2021, zoals 
berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

de Elfpo-bijdrage voor 
plattelandsontwikkeling die wordt verlengd 
tot en met 31 december 2022, zoals 
berekend vóór de overheveling van 
bedragen vanuit rechtstreekse betalingen.

Or. pl

Amendement 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 
2021 worden gekwantificeerd.

Schrappen

Or. it

Motivering

De financiële middelen voor de reserve voor crises moeten worden gehaald uit het niet aan 
het GLB toegekende deel van de EU-begroting, middels de creatie van een specifieke 
uitgavenpost voor landbouwcrises.

Amendement 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 

Schrappen
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2021 worden gekwantificeerd.

Or. it

Motivering

De financiële middelen voor de reserve voor crises moeten worden gehaald uit het niet aan 
het GLB toegekende deel van de EU-begroting. Hiertoe moet een nieuwe uitgavenpost 
worden gecreëerd en een permanent fonds worden opgericht dat wordt gefinancierd uit het 
niet aan het GLB toegekende deel van de EU-begroting en kan worden aangesproken bij 
landbouwcrises.

Amendement 164
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 
2021 worden gekwantificeerd.

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021, 2022 en 2023 en moet 
het desbetreffende bedrag van de reserve 
voor 2021, 2022 en 2023 worden 
gekwantificeerd.

Or. en

Amendement 165
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 
2021 worden gekwantificeerd.

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en 2022 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 
2021 en 2022 worden gekwantificeerd.
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Or. en

Amendement 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 
2021 worden gekwantificeerd.

(21) Omwille van de continuïteit in de 
overgangsperiode moet de reserve voor 
crises in de landbouwsector in stand 
blijven voor 2021 en 2022 en moet het 
desbetreffende bedrag van de reserve voor 
2021 en 2022 worden gekwantificeerd.

Or. pl

Amendement 167
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om het 
continuïteitsbeginsel in acht te nemen, 
wordt in deze verordening gepleit voor 
handhaving van de begroting tijdens de 
overgangsperiode. In het geval van Posei 
is het passend de financiële toewijzingen 
te herstellen tot de huidige niveaus die in 
Verordening (EU) nr. 228/2013 zijn 
vastgesteld.

Or. es

Motivering

Het Parlement mag de bezuinigingen op de landbouwbegroting niet steunen en moet pleiten 
voor het behoud van het steunniveau voor de landbouwbegroting.
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Amendement 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wat de voorfinancieringsregelingen 
van het Elfpo betreft, moet duidelijk 
worden gemaakt dat wanneer een lidstaat 
besluit om de periode 2014-2020 te 
verlengen tot en met 31 december 2021, dit 
niet mag leiden tot de toekenning van extra 
voorfinanciering voor de betrokken 
programma’s.

(22) Wat de voorfinancieringsregelingen 
van het Elfpo betreft, moet duidelijk 
worden gemaakt dat wanneer een lidstaat 
besluit om de periode 2014-2020 te 
verlengen tot en met 31 december 2022, dit 
niet mag leiden tot de toekenning van extra 
voorfinanciering voor de betrokken 
programma’s.

Or. pl

Amendement 169
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wat de voorfinancieringsregelingen 
van het Elfpo betreft, moet duidelijk 
worden gemaakt dat wanneer een lidstaat 
besluit om de periode 2014-2020 te 
verlengen tot en met 31 december 2021, dit 
niet mag leiden tot de toekenning van extra 
voorfinanciering voor de betrokken 
programma’s.

(22) Wat de voorfinancieringsregelingen 
van het Elfpo betreft, moet duidelijk 
worden gemaakt dat wanneer een lidstaat 
besluit om de periode 2014-2020 te 
verlengen tot en met 31 december 2023, dit 
niet mag leiden tot de toekenning van extra 
voorfinanciering voor de betrokken 
programma’s.

Or. en

Amendement 170
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wat de voorfinancieringsregelingen 
van het Elfpo betreft, moet duidelijk 
worden gemaakt dat wanneer een lidstaat 
besluit om de periode 2014-2020 te 
verlengen tot en met 31 december 2021, dit 
niet mag leiden tot de toekenning van extra 
voorfinanciering voor de betrokken 
programma’s.

(22) Wat de voorfinancieringsregelingen 
van het Elfpo betreft, moet duidelijk 
worden gemaakt dat wanneer een lidstaat 
besluit om de periode 2014-2020 te 
verlengen tot en met 31 december 2022, dit 
niet mag leiden tot de toekenning van extra 
voorfinanciering voor de betrokken 
programma’s.

Or. en

Amendement 171
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 bevat thans alleen voor de 
jaren 2015 tot en met 2020 een verplichting 
voor de lidstaten om kennis te geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging van het deel van 
het aan een landbouwer voor een bepaald 
kalenderjaar toe te kennen bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat hoger is dan 
150 000 EUR. Met het oog op de 
continuering van het bestaande systeem 
moeten de lidstaten ook kennis geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging voor 
kalenderjaar 2021.

(23) Artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 bevat thans alleen voor de 
jaren 2015 tot en met 2020 een verplichting 
voor de lidstaten om kennis te geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging van het deel van 
het aan een landbouwer voor een bepaald 
kalenderjaar toe te kennen bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat hoger is dan 
150 000 EUR. Met het oog op de 
continuering van het bestaande systeem 
moeten de lidstaten ook kennis geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging voor 
kalenderjaren 2021 en 2022.

Or. en

Amendement 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 bevat thans alleen voor de 
jaren 2015 tot en met 2020 een verplichting 
voor de lidstaten om kennis te geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging van het deel van 
het aan een landbouwer voor een bepaald 
kalenderjaar toe te kennen bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat hoger is dan 
150 000 EUR. Met het oog op de 
continuering van het bestaande systeem 
moeten de lidstaten ook kennis geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging voor 
kalenderjaar 2021.

(23) Artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 bevat thans alleen voor de 
jaren 2015 tot en met 2020 een verplichting 
voor de lidstaten om kennis te geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging van het deel van 
het aan een landbouwer voor een bepaald 
kalenderjaar toe te kennen bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat hoger is dan 
150 000 EUR. Met het oog op de 
continuering van het bestaande systeem 
moeten de lidstaten ook kennis geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging voor 
kalenderjaar 2021 en kalenderjaar 2022.

Or. pl

Amendement 173
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 bevat thans alleen voor de 
jaren 2015 tot en met 2020 een verplichting 
voor de lidstaten om kennis te geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging van het deel van 
het aan een landbouwer voor een bepaald 
kalenderjaar toe te kennen bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat hoger is dan 
150 000 EUR. Met het oog op de 
continuering van het bestaande systeem 
moeten de lidstaten ook kennis geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging voor 
kalenderjaar 2021.

(23) Artikel 11 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 bevat thans alleen voor de 
jaren 2015 tot en met 2020 een verplichting 
voor de lidstaten om kennis te geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging van het deel van 
het aan een landbouwer voor een bepaald 
kalenderjaar toe te kennen bedrag aan 
rechtstreekse betalingen dat hoger is dan 
150 000 EUR. Met het oog op de 
continuering van het bestaande systeem 
moeten de lidstaten ook kennis geven van 
hun besluit en de geraamde opbrengst in 
verband met de verlaging voor 
kalenderjaren 2021, 2022 en 2023.

Or. en
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Amendement 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om voor de 
kalenderjaren 2014 tot en met 2020 
middelen over te hevelen tussen 
rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling. Om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun eigen strategie 
kunnen blijven volgen, moet de flexibiliteit 
tussen de pijlers ook mogelijk worden voor 
kalenderjaar 2021 (d.w.z. 
begrotingsjaar 2022).

(24) Artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om voor de 
kalenderjaren 2014 tot en met 2020 
middelen over te hevelen tussen 
rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling. Om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun eigen strategie 
kunnen blijven volgen, moet de flexibiliteit 
tussen de pijlers ook mogelijk worden voor 
kalenderjaar 2021 (d.w.z. 
begrotingsjaar 2022) en voor 
kalenderjaar 2022 (d.w.z. 
begrotingsjaar 2023).

Or. pl

Amendement 175
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om voor de kalenderjaren 
2014 tot en met 2020 middelen over te 
hevelen tussen rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling. Om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun eigen strategie 
kunnen blijven volgen, moet de flexibiliteit 
tussen de pijlers ook mogelijk worden voor 
kalenderjaar 2021 (d.w.z. begrotingsjaar 
2022).

(24) Artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om voor de kalenderjaren 
2014 tot en met 2020 middelen over te 
hevelen tussen rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling. Om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun eigen strategie 
kunnen blijven volgen, moet de flexibiliteit 
tussen de pijlers ook mogelijk worden voor 
kalenderjaren 2021, 2022 en 2023 (d.w.z. 
begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024).
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Or. en

Amendement 176
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om voor de kalenderjaren 
2014 tot en met 2020 middelen over te 
hevelen tussen rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling. Om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun eigen strategie 
kunnen blijven volgen, moet de flexibiliteit 
tussen de pijlers ook mogelijk worden voor 
kalenderjaar 2021 (d.w.z. begrotingsjaar 
2022).

(24) Artikel 14 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om voor de kalenderjaren 
2014 tot en met 2020 middelen over te 
hevelen tussen rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling. Om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten hun eigen strategie 
kunnen blijven volgen, moet de flexibiliteit 
tussen de pijlers ook mogelijk worden voor 
kalenderjaren 2021 en 2022 (d.w.z. 
begrotingsjaren 2022 en 2023).

Or. en

Amendement 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de Commissie in staat te stellen 
de begrotingsmaxima vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, artikel 36, 
lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, 
artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en 
artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013, moeten de lidstaten hun 
besluiten inzake de financiële toewijzingen 
per regeling voor kalenderjaar 2021 
uiterlijk op 1 augustus 2020 meedelen.

(25) Om de Commissie in staat te stellen 
de begrotingsmaxima vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, artikel 36, 
lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, 
artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en 
artikel 53, lid 7, van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013, moeten de lidstaten hun 
besluiten inzake de financiële toewijzingen 
per regeling voor kalenderjaar 2021 
uiterlijk op 1 augustus 2020 en, indien van 
toepassing, hun besluiten inzake de 
financiële toewijzingen per regeling voor 
kalenderjaar 2022 uiterlijk op 
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1 augustus 2021 meedelen.

Or. pl

Amendement 178
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de Commissie in staat te stellen 
de begrotingsmaxima vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, artikel 36, 
lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, 
artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en artikel 
53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 
1307/2013, moeten de lidstaten hun 
besluiten inzake de financiële toewijzingen 
per regeling voor kalenderjaar 2021 
uiterlijk op 1 augustus 2020 meedelen.

(25) Om de Commissie in staat te stellen 
de begrotingsmaxima vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, artikel 36, 
lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, 
artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en artikel 
53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 
1307/2013, moeten de lidstaten hun 
besluiten inzake de financiële toewijzingen 
per regeling voor kalenderjaar 2021 
uiterlijk op 1 augustus 2020, voor 
kalenderjaar 2022 uiterlijk op 1 augustus 
2021 en voor kalenderjaar 2023 uiterlijk 
op 1 augustus 2022 meedelen.

Or. en

Amendement 179
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de Commissie in staat te stellen 
de begrotingsmaxima vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, artikel 36, 
lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, 
artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en artikel 
53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 
1307/2013, moeten de lidstaten hun 
besluiten inzake de financiële toewijzingen 
per regeling voor kalenderjaar 2021 

(25) Om de Commissie in staat te stellen 
de begrotingsmaxima vast te stellen 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, artikel 36, 
lid 4, artikel 42, lid 2, artikel 47, lid 3, 
artikel 49, lid 2, artikel 51, lid 4, en artikel 
53, lid 7, van Verordening (EU) nr. 
1307/2013, moeten de lidstaten hun 
besluiten inzake de financiële toewijzingen 
per regeling voor kalenderjaar 2021 
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uiterlijk op 1 augustus 2020 meedelen. uiterlijk op 1 augustus 2020 en voor 
kalenderjaar 2022 uiterlijk op 1 augustus 
2021 meedelen.

Or. en

Amendement 180
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De lidstaten moeten 
gedurende de periode waarin de 
overgangsverordening van toepassing is, 
gebruik kunnen blijven maken van 
nationale overgangssteun. Teneinde de 
concurrentieverschillen tussen 
landbouwers in de lidstaten als gevolg van 
verschillen in betalingen per hectare te 
beperken, moeten de lidstaten de 
nationale overgangssteun handhaven na 
de inwerkingtreding van de nieuwe GLB-
verordeningen voor de periode 2021-2027.

Or. ro

Amendement 181
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Overeenkomstig het huidige 
rechtskader hebben de lidstaten in 2014 
meegedeeld hoe zij het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling 
tot en met kalenderjaar 2020 over de 
regio’s zouden gaan verdelen en, in 
voorkomend geval, jaarlijkse progressieve 
wijzigingen zouden gaan doorvoeren over 

(27) Overeenkomstig het huidige 
rechtskader hebben de lidstaten in 2014 
meegedeeld hoe zij het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling 
tot en met kalenderjaar 2020 over de 
regio’s zouden gaan verdelen en, in 
voorkomend geval, jaarlijkse progressieve 
wijzigingen zouden gaan doorvoeren over 
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de door Verordening (EU) nr. 1307/2013 
bestreken periode. De lidstaten moeten ook 
meedelen wat zij voor kalenderjaar 2021 
hebben besloten.

de door Verordening (EU) nr. 1307/2013 
bestreken periode. De lidstaten moeten ook 
meedelen wat zij voor kalenderjaren 2021, 
2022 en 2023 hebben besloten.

Or. en

Amendement 182
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Overeenkomstig het huidige 
rechtskader hebben de lidstaten in 2014 
meegedeeld hoe zij het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling 
tot en met kalenderjaar 2020 over de 
regio’s zouden gaan verdelen en, in 
voorkomend geval, jaarlijkse progressieve 
wijzigingen zouden gaan doorvoeren over 
de door Verordening (EU) nr. 1307/2013 
bestreken periode. De lidstaten moeten ook 
meedelen wat zij voor kalenderjaar 2021 
hebben besloten.

(27) Overeenkomstig het huidige 
rechtskader hebben de lidstaten in 2014 
meegedeeld hoe zij het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling 
tot en met kalenderjaar 2020 over de 
regio’s zouden gaan verdelen en, in 
voorkomend geval, jaarlijkse progressieve 
wijzigingen zouden gaan doorvoeren over 
de door Verordening (EU) nr. 1307/2013 
bestreken periode. De lidstaten moeten ook 
meedelen wat zij voor kalenderjaren 2021 
en 2022 hebben besloten.

Or. en

Amendement 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Overeenkomstig het huidige 
rechtskader hebben de lidstaten in 2014 
meegedeeld hoe zij het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling 
tot en met kalenderjaar 2020 over de 
regio’s zouden gaan verdelen en, in 
voorkomend geval, jaarlijkse progressieve 

(27) Overeenkomstig het huidige 
rechtskader hebben de lidstaten in 2014 
meegedeeld hoe zij het jaarlijkse nationale 
maximum voor de basisbetalingsregeling 
tot en met kalenderjaar 2020 over de 
regio’s zouden gaan verdelen en, in 
voorkomend geval, jaarlijkse progressieve 
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wijzigingen zouden gaan doorvoeren over 
de door Verordening (EU) nr. 1307/2013 
bestreken periode. De lidstaten moeten ook 
meedelen wat zij voor kalenderjaar 2021 
hebben besloten.

wijzigingen zouden gaan doorvoeren over 
de door Verordening (EU) nr. 1307/2013 
bestreken periode. De lidstaten moeten ook 
meedelen wat zij voor kalenderjaar 2021 
en kalenderjaar 2022 hebben besloten.

Or. pl

Amendement 184
Juozas Olekas

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om eerlijke mededinging 
tussen lidstaten te verzekeren en de 
gelijkheidsbeginselen EU-breed vast te 
stellen, zoals werd overeengekomen in de 
conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van 24 en 25 oktober 
2002, is het noodzakelijk dat het 
convergentieproces volledig wordt 
afgerond binnen de door deze verordening 
bestreken periode. De in bijlage IV 
omschreven financiële toewijzingen 
moeten zodanig worden bepaald dat het 
streefcijfer van 100 % van het EU-
gemiddelde tegen het einde van de 
overgangsperiode kan worden gehaald.

Or. en

Amendement 185
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om eerlijke mededinging 
tussen lidstaten te verzekeren en de 
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gelijkheidsbeginselen EU-breed vast te 
stellen, zoals werd overeengekomen in de 
conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van 24 en 25 oktober 
2002, is het noodzakelijk dat het 
convergentieproces volledig wordt 
afgerond binnen de door deze verordening 
bestreken periode. De financiële 
toewijzingen moeten, zoals omschreven in 
bijlage IV, zodanig worden bepaald dat 
het streefcijfer van 100 % van het EU-
gemiddelde tegen het einde van de 
overgangsperiode kan worden gehaald.

Or. en

Amendement 186
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het mechanisme van interne 
convergentie is het kernproces van een 
billijkere verdeling van rechtstreekse 
inkomenssteun over de landbouwers. Grote 
individuele verschillen op basis van oude 
historische referenties zijn steeds 
moeilijker te verdedigen. In Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 bestaat het basismodel 
voor interne convergentie in de toepassing, 
door de lidstaten, van een uniform 
forfaitair percentage voor alle 
betalingsrechten op nationaal of regionaal 
niveau vanaf 2015. Omwille van een 
soepelere overgang naar een uniforme 
waarde is echter een afwijking vastgesteld 
waarbij het de lidstaten is toegestaan de 
waarden van de betalingsrechten te 
differentiëren door toepassing, in de 
periode 2015-2019, van een gedeeltelijke 
convergentie, ook wel het “tunnelmodel” 
genoemd. Sommige lidstaten hebben 
gebruikgemaakt van deze afwijking. Met 
het oog op de continuering van het proces 

(28) Het mechanisme van interne 
convergentie is het kernproces van een 
billijkere verdeling van rechtstreekse 
inkomenssteun over de landbouwers. Grote 
individuele verschillen op basis van oude 
historische referenties zijn steeds 
moeilijker te verdedigen. In Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 bestaat het basismodel 
voor interne convergentie in de toepassing, 
door de lidstaten, van een uniform 
forfaitair percentage voor alle 
betalingsrechten op nationaal of regionaal 
niveau vanaf 2015. Omwille van een 
soepelere overgang naar een uniforme 
waarde is echter een afwijking vastgesteld 
waarbij het de lidstaten is toegestaan de 
waarden van de betalingsrechten te 
differentiëren door toepassing, in de 
periode 2015-2019, van een gedeeltelijke 
convergentie, ook wel het “tunnelmodel” 
genoemd. Sommige lidstaten hebben 
gebruikgemaakt van deze afwijking. Met 
het oog op de continuering van het proces 
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dat moet leiden tot een billijkere verdeling 
van rechtstreekse betalingen, mogen de 
lidstaten na 2019 verder convergeren naar 
een nationaal of regionaal gemiddelde en 
hoeven zij niet naar een uniforme 
forfaitaire waarde toe te werken of de 
waarde van de rechten op het niveau van 
2019 te houden. Zij moeten jaarlijks 
meedelen wat zij voor het volgende jaar 
hebben besloten.

dat moet leiden tot een billijkere verdeling 
van rechtstreekse betalingen, moeten de 
lidstaten na 2019 verder convergeren naar 
een nationaal of regionaal gemiddelde. Zij 
moeten jaarlijks meedelen wat zij voor het 
volgende jaar hebben besloten.

Or. en

Amendement 187
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het mechanisme van interne 
convergentie is het kernproces van een 
billijkere verdeling van rechtstreekse 
inkomenssteun over de landbouwers. Grote 
individuele verschillen op basis van oude 
historische referenties zijn steeds 
moeilijker te verdedigen. In Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 bestaat het basismodel 
voor interne convergentie in de toepassing, 
door de lidstaten, van een uniform 
forfaitair percentage voor alle 
betalingsrechten op nationaal of regionaal 
niveau vanaf 2015. Omwille van een 
soepelere overgang naar een uniforme 
waarde is echter een afwijking vastgesteld 
waarbij het de lidstaten is toegestaan de 
waarden van de betalingsrechten te 
differentiëren door toepassing, in de 
periode 2015-2019, van een gedeeltelijke 
convergentie, ook wel het “tunnelmodel” 
genoemd. Sommige lidstaten hebben 
gebruikgemaakt van deze afwijking. Met 
het oog op de continuering van het proces 
dat moet leiden tot een billijkere verdeling 
van rechtstreekse betalingen, mogen de 

(28) Het mechanisme van interne 
convergentie is het kernproces van een 
billijkere verdeling van rechtstreekse 
inkomenssteun over de landbouwers. Grote 
individuele verschillen op basis van oude 
historische referenties zijn steeds 
moeilijker te verdedigen. In Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 bestaat het basismodel 
voor interne convergentie in de toepassing, 
door de lidstaten, van een uniform 
forfaitair percentage voor alle 
betalingsrechten op nationaal of regionaal 
niveau vanaf 2015. Omwille van een 
soepelere overgang naar een uniforme 
waarde is echter een afwijking vastgesteld 
waarbij het de lidstaten is toegestaan de 
waarden van de betalingsrechten te 
differentiëren door toepassing, in de 
periode 2015-2019, van een gedeeltelijke 
convergentie, ook wel het “tunnelmodel” 
genoemd. Sommige lidstaten hebben 
gebruikgemaakt van deze afwijking. Met 
het oog op de continuering van het proces 
dat moet leiden tot een billijkere verdeling 
van rechtstreekse betalingen, mogen de 
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lidstaten na 2019 verder convergeren naar 
een nationaal of regionaal gemiddelde en 
hoeven zij niet naar een uniforme 
forfaitaire waarde toe te werken of de 
waarde van de rechten op het niveau van 
2019 te houden. Zij moeten jaarlijks 
meedelen wat zij voor het volgende jaar 
hebben besloten.

lidstaten na 2019 verder convergeren naar 
een nationaal of regionaal gemiddelde en 
hoeven zij niet naar een uniforme 
forfaitaire waarde toe te werken. Zij 
moeten jaarlijks meedelen wat zij voor het 
volgende jaar hebben besloten.

Or. en

Amendement 188
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het mechanisme van interne 
convergentie is het kernproces van een 
billijkere verdeling van rechtstreekse 
inkomenssteun over de landbouwers. Grote 
individuele verschillen op basis van oude 
historische referenties zijn steeds 
moeilijker te verdedigen. In Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 bestaat het basismodel 
voor interne convergentie in de toepassing, 
door de lidstaten, van een uniform 
forfaitair percentage voor alle 
betalingsrechten op nationaal of regionaal 
niveau vanaf 2015. Omwille van een 
soepelere overgang naar een uniforme 
waarde is echter een afwijking vastgesteld 
waarbij het de lidstaten is toegestaan de 
waarden van de betalingsrechten te 
differentiëren door toepassing, in de 
periode 2015-2019, van een gedeeltelijke 
convergentie, ook wel het “tunnelmodel” 
genoemd. Sommige lidstaten hebben 
gebruikgemaakt van deze afwijking. Met 
het oog op de continuering van het proces 
dat moet leiden tot een billijkere verdeling 
van rechtstreekse betalingen, mogen de 
lidstaten na 2019 verder convergeren naar 
een nationaal of regionaal gemiddelde en 
hoeven zij niet naar een uniforme 

(28) Het mechanisme van interne 
convergentie is het kernproces van een 
billijkere verdeling van rechtstreekse 
inkomenssteun over de landbouwers. Grote 
individuele verschillen op basis van oude 
historische referenties zijn steeds 
moeilijker te verdedigen. In Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 bestaat het basismodel 
voor interne convergentie in de toepassing, 
door de lidstaten, van een uniform 
forfaitair percentage voor alle 
betalingsrechten op nationaal of regionaal 
niveau vanaf 2015. Omwille van een 
soepelere overgang naar een uniforme 
waarde is echter een afwijking vastgesteld 
waarbij het de lidstaten is toegestaan de 
waarden van de betalingsrechten te 
differentiëren door toepassing, in de 
periode 2015-2019, van een gedeeltelijke 
convergentie, ook wel het “tunnelmodel” 
genoemd. Sommige lidstaten hebben 
gebruikgemaakt van deze afwijking. Met 
het oog op de continuering van het proces 
dat moet leiden tot een billijkere verdeling 
van rechtstreekse betalingen, moeten de 
lidstaten na 2019 verder convergeren naar 
een nationaal of regionaal gemiddelde en 
hoeven zij niet naar een uniforme 
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forfaitaire waarde toe te werken of de 
waarde van de rechten op het niveau van 
2019 te houden. Zij moeten jaarlijks 
meedelen wat zij voor het volgende jaar 
hebben besloten.

forfaitaire waarde toe te werken. Zij 
moeten jaarlijks meedelen wat zij voor het 
volgende jaar hebben besloten.

Or. it

Amendement 189
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In artikel 30 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 is bepaald dat de waarde van 
de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten jaarlijks progressief moet 
worden gewijzigd op basis van de 
jaarlijkse stappen van het nationale 
maximum zoals vastgesteld in bijlage II bij 
die verordening, waarmee gestalte wordt 
gegeven aan een “meerjarig” beheer van de 
reserve. Die regels moeten zodanig worden 
aangepast dat het mogelijk wordt om de 
waarde van alle toegewezen rechten en van 
de reserve aan te passen op basis van een 
wijziging, van het ene jaar op het volgende, 
in de waarde van het in die bijlage II 
vermelde bedrag. Bovendien wordt in 
sommige lidstaten die in 2019 nog niet zijn 
uitgekomen op een forfaitaire waarde, 
interne convergentie toegepast op jaarbasis. 
Voor de kalenderjaren 2020 en 2021 dient 
slechts de waarde van de betalingsrechten 
van het lopende jaar te worden bepaald in 
het jaar van toewijzing. De eenheidswaarde 
van de in een bepaald jaar uit de reserve 
toe te wijzen rechten moet worden 
berekend na een eventuele aanpassing van 
de reserve overeenkomstig artikel 22, lid 5, 
van die verordening. In een daaropvolgend 
jaar moet de waarde van de uit de reserve 
toegewezen betalingsrechten worden 
aangepast overeenkomstig dat artikel 22, 

(29) In artikel 30 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 is bepaald dat de waarde van 
de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten jaarlijks progressief moet 
worden gewijzigd op basis van de 
jaarlijkse stappen van het nationale 
maximum zoals vastgesteld in bijlage II bij 
die verordening, waarmee gestalte wordt 
gegeven aan een “meerjarig” beheer van de 
reserve. Die regels moeten zodanig worden 
aangepast dat het mogelijk wordt om de 
waarde van alle toegewezen rechten en van 
de reserve aan te passen op basis van een 
wijziging, van het ene jaar op het volgende, 
in de waarde van het in die bijlage II 
vermelde bedrag. Bovendien wordt in 
sommige lidstaten die in 2019 nog niet zijn 
uitgekomen op een forfaitaire waarde, 
interne convergentie toegepast op jaarbasis. 
Voor de kalenderjaren 2020, 2021, 2022 en 
2023 dient slechts de waarde van de 
betalingsrechten van het lopende jaar te 
worden bepaald in het jaar van toewijzing. 
De eenheidswaarde van de in een bepaald 
jaar uit de reserve toe te wijzen rechten 
moet worden berekend na een eventuele 
aanpassing van de reserve overeenkomstig 
artikel 22, lid 5, van die verordening. In 
een daaropvolgend jaar moet de waarde 
van de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten worden aangepast 
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lid 5. overeenkomstig dat artikel 22, lid 5.

Or. en

Amendement 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In artikel 30 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 is bepaald dat de waarde van 
de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten jaarlijks progressief moet 
worden gewijzigd op basis van de 
jaarlijkse stappen van het nationale 
maximum zoals vastgesteld in bijlage II bij 
die verordening, waarmee gestalte wordt 
gegeven aan een “meerjarig” beheer van de 
reserve. Die regels moeten zodanig worden 
aangepast dat het mogelijk wordt om de 
waarde van alle toegewezen rechten en van 
de reserve aan te passen op basis van een 
wijziging, van het ene jaar op het volgende, 
in de waarde van het in die bijlage II 
vermelde bedrag. Bovendien wordt in 
sommige lidstaten die in 2019 nog niet zijn 
uitgekomen op een forfaitaire waarde, 
interne convergentie toegepast op jaarbasis. 
Voor de kalenderjaren 2020 en 2021 dient 
slechts de waarde van de betalingsrechten 
van het lopende jaar te worden bepaald in 
het jaar van toewijzing. De eenheidswaarde 
van de in een bepaald jaar uit de reserve 
toe te wijzen rechten moet worden 
berekend na een eventuele aanpassing van 
de reserve overeenkomstig artikel 22, lid 5, 
van die verordening. In een daaropvolgend 
jaar moet de waarde van de uit de reserve 
toegewezen betalingsrechten worden 
aangepast overeenkomstig dat artikel 22, 
lid 5.

(29) In artikel 30 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 is bepaald dat de waarde van 
de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten jaarlijks progressief moet 
worden gewijzigd op basis van de 
jaarlijkse stappen van het nationale 
maximum zoals vastgesteld in bijlage II bij 
die verordening, waarmee gestalte wordt 
gegeven aan een “meerjarig” beheer van de 
reserve. Die regels moeten zodanig worden 
aangepast dat het mogelijk wordt om de 
waarde van alle toegewezen rechten en van 
de reserve aan te passen op basis van een 
wijziging, van het ene jaar op het volgende, 
in de waarde van het in die bijlage II 
vermelde bedrag. Bovendien wordt in 
sommige lidstaten die in 2019 nog niet zijn 
uitgekomen op een forfaitaire waarde, 
interne convergentie toegepast op jaarbasis. 
Voor de kalenderjaren 2020, 2021 en 2022 
dient slechts de waarde van de 
betalingsrechten van het lopende jaar te 
worden bepaald in het jaar van toewijzing. 
De eenheidswaarde van de in een bepaald 
jaar uit de reserve toe te wijzen rechten 
moet worden berekend na een eventuele 
aanpassing van de reserve overeenkomstig 
artikel 22, lid 5, van die verordening. In 
een daaropvolgend jaar moet de waarde 
van de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten worden aangepast 
overeenkomstig dat artikel 22, lid 5.

Or. pl
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Amendement 191
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) In artikel 30 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 is bepaald dat de waarde van 
de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten jaarlijks progressief moet 
worden gewijzigd op basis van de 
jaarlijkse stappen van het nationale 
maximum zoals vastgesteld in bijlage II bij 
die verordening, waarmee gestalte wordt 
gegeven aan een “meerjarig” beheer van de 
reserve. Die regels moeten zodanig worden 
aangepast dat het mogelijk wordt om de 
waarde van alle toegewezen rechten en van 
de reserve aan te passen op basis van een 
wijziging, van het ene jaar op het volgende, 
in de waarde van het in die bijlage II 
vermelde bedrag. Bovendien wordt in 
sommige lidstaten die in 2019 nog niet zijn 
uitgekomen op een forfaitaire waarde, 
interne convergentie toegepast op jaarbasis. 
Voor de kalenderjaren 2020 en 2021 dient 
slechts de waarde van de betalingsrechten 
van het lopende jaar te worden bepaald in 
het jaar van toewijzing. De eenheidswaarde 
van de in een bepaald jaar uit de reserve 
toe te wijzen rechten moet worden 
berekend na een eventuele aanpassing van 
de reserve overeenkomstig artikel 22, lid 5, 
van die verordening. In een daaropvolgend 
jaar moet de waarde van de uit de reserve 
toegewezen betalingsrechten worden 
aangepast overeenkomstig dat artikel 22, 
lid 5.

(29) In artikel 30 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 is bepaald dat de waarde van 
de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten jaarlijks progressief moet 
worden gewijzigd op basis van de 
jaarlijkse stappen van het nationale 
maximum zoals vastgesteld in bijlage II bij 
die verordening, waarmee gestalte wordt 
gegeven aan een “meerjarig” beheer van de 
reserve. Die regels moeten zodanig worden 
aangepast dat het mogelijk wordt om de 
waarde van alle toegewezen rechten en van 
de reserve aan te passen op basis van een 
wijziging, van het ene jaar op het volgende, 
in de waarde van het in die bijlage II 
vermelde bedrag. Bovendien wordt in 
sommige lidstaten die in 2019 nog niet zijn 
uitgekomen op een forfaitaire waarde, 
interne convergentie toegepast op jaarbasis. 
Voor de kalenderjaren 2020, 2021 en 2022 
dient slechts de waarde van de 
betalingsrechten van het lopende jaar te 
worden bepaald in het jaar van toewijzing. 
De eenheidswaarde van de in een bepaald 
jaar uit de reserve toe te wijzen rechten 
moet worden berekend na een eventuele 
aanpassing van de reserve overeenkomstig 
artikel 22, lid 5, van die verordening. In 
een daaropvolgend jaar moet de waarde 
van de uit de reserve toegewezen 
betalingsrechten worden aangepast 
overeenkomstig dat artikel 22, lid 5.

Or. en

Amendement 192
Ivan David



AM\1199799NL.docx 67/142 PE648.383v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Artikel 36 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 voorziet in de toepassing 
van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) tot en met 31 
december 2020. Verordening (EU) .../... 
[verordening strategische GLB-plannen] 
biedt lidstaten de mogelijkheid om 
basisinkomenssteun toe te passen op 
dezelfde wijze, dat wil zeggen zonder de 
toewijzing van betalingsrechten op basis 
van historische referenties. Daarom moet 
het worden toegestaan om de REAB in 
2021 te verlengen.

(30) Artikel 36 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 voorziet in de toepassing 
van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) tot en met 31 
december 2020. Verordening (EU) .../... 
[verordening strategische GLB-plannen] 
biedt lidstaten de mogelijkheid om 
basisinkomenssteun toe te passen op 
dezelfde wijze, dat wil zeggen zonder de 
toewijzing van betalingsrechten op basis 
van historische referenties. Daarom moet 
het worden toegestaan om de REAB in 
2021, 2022 en 2023 te verlengen.

Or. en

Amendement 193
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Artikel 36 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 voorziet in de toepassing 
van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) tot en met 31 
december 2020. Verordening (EU) .../... 
[verordening strategische GLB-plannen] 
biedt lidstaten de mogelijkheid om 
basisinkomenssteun toe te passen op 
dezelfde wijze, dat wil zeggen zonder de 
toewijzing van betalingsrechten op basis 
van historische referenties. Daarom moet 
het worden toegestaan om de REAB in 
2021 te verlengen.

(30) Artikel 36 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 voorziet in de toepassing 
van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) tot en met 31 
december 2020. Verordening (EU) .../... 
[verordening strategische GLB-plannen] 
biedt lidstaten de mogelijkheid om 
basisinkomenssteun toe te passen op 
dezelfde wijze, dat wil zeggen zonder de 
toewijzing van betalingsrechten op basis 
van historische referenties. Daarom moet 
het worden toegestaan om de REAB in 
2021 en 2022 te verlengen.

Or. en
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Amendement 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Artikel 36 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 voorziet in de toepassing 
van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) tot en met 
31 december 2020. Verordening (EU) .../... 
[verordening strategische GLB-plannen] 
biedt lidstaten de mogelijkheid om 
basisinkomenssteun toe te passen op 
dezelfde wijze, dat wil zeggen zonder de 
toewijzing van betalingsrechten op basis 
van historische referenties. Daarom moet 
het worden toegestaan om de REAB in 
2021 te verlengen.

(30) Artikel 36 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 voorziet in de toepassing 
van de regeling inzake een enkele 
areaalbetaling (REAB) tot en met 
31 december 2020. Verordening (EU) .../... 
[verordening strategische GLB-plannen] 
biedt lidstaten de mogelijkheid om 
basisinkomenssteun toe te passen op 
dezelfde wijze, dat wil zeggen zonder de 
toewijzing van betalingsrechten op basis 
van historische referenties. Daarom moet 
het worden toegestaan om de REAB in 
2021 en 2022 te verlengen.

Or. pl

Amendement 195
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) In het geval dat het voorstel 
voor een verordening van de Raad tot 
bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027 en het 
bijbehorende voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad [verordening strategische 
GLB-plannen] op 30 september 2020 nog 
niet zijn aangenomen en gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
moet de overgangsperiode van één jaar 
die oorspronkelijk is voorgesteld in deze 
verordening en die eindigt op 
31 december 2021 als laatste middel met 
een jaar worden verlengd tot en met 
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31 december 2022. In dat geval moeten de 
bijbehorende overgangsregels en -
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
oorspronkelijke overgangsperiode blijven 
gelden tijdens de verlengde 
overgangsperiode en moeten de 
begrotingstoewijzingen en toepasselijke 
tijdschema’s dienovereenkomstig worden 
aangepast.

Or. pt

Amendement 196
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Omwille van de rechtszekerheid 
moet worden verduidelijkt dat de 
artikelen 41 en 42 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 de lidstaten de mogelijkheid 
bieden om hun besluit inzake de 
herverdelingsbetaling jaarlijks te herzien.

(31) Omwille van de rechtszekerheid 
moet worden verduidelijkt dat de 
artikelen 41 en 42 van Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 de lidstaten de mogelijkheid 
bieden om hun besluit inzake de 
herverdelingsbetaling jaarlijks te evalueren 
en herzien, waarbij zij de Commissie 
dienovereenkomstig in kennis stellen van 
eventuele dergelijke besluiten.

Or. ro

Amendement 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Vanwege hun geografische 
situatie, en dan met name de grote 
afstand, hun insulaire karakter, kleine 
oppervlakte, moeilijk reliëf en klimaat, 
worden de ultraperifere gebieden, zoals 
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bedoeld in artikel 349 VWEU, 
geconfronteerd met specifieke 
sociaaleconomische problemen in 
verband met de levering van voedsel en 
landbouwproducten die essentieel zijn 
voor consumptie of voor de 
landbouwproductie. Specifieke 
maatregelen voor de landbouwsector, 
zoals bepaald in bovengenoemd artikel, 
om de door de specifieke situatie van deze 
gebieden veroorzaakte moeilijkheden te 
verhelpen, werden vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. 228/2013.

Or. en

Amendement 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Tijdens de 
overgangsperiode is het noodzakelijk dat 
een billijke verdeling van de rechtstreekse 
betalingen over de lidstaten, hetgeen 
essentieel is voor de werking van de 
interne markt, wordt verzekerd. Bij een 
dergelijke verdeling moeten objectieve 
criteria in acht worden genomen, zoals de 
door de lidstaten onder de eerste en 
tweede GLB-pijlers ontvangen bedragen 
en het feit dat er doorheen de Unie 
verschillen bestaan op het gebied van 
natuurlijke omstandigheden, 
werkgelegenheid en sociaaleconomische 
omstandigheden, algemene 
levensstandaard, productiekosten, met 
name grondkosten, en koopkracht.

Or. en
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Amendement 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Voorts dienen de wijzigingen in de 
Verordeningen (EU) nr. 228/2013 en (EU) 
nr. 229/2013 met ingang van 1 januari 
2021 van toepassing te zijn 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027],

(34) De in de Verordeningen (EU) 
nr. 228/2013 en (EU) nr. 229/2013 
vastgestelde financiële toewijzingen 
moeten met ingang van 1 januari 2021 van 
toepassing zijn overeenkomstig 
Verordening (EU) .../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027],

Or. en

Amendement 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Vanwege de zeer beperkte 
omvang en het insulaire karakter van de 
ultraperifere gebieden zijn de lokale 
markten van deze gebieden bijzonder 
gevoelig voor prijsschommelingen die 
samenhangen met de invoer uit de rest 
van de Unie of uit derde landen. De op 
grond van artikel 157 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 erkende 
brancheorganisaties, in het bijzonder in 
de veeteeltsector, nemen collectieve 
maatregelen, met name voor het 
verzamelen van gegevens of het 
verspreiden van informatie, om ervoor te 
zorgen dat de lokale productie 
concurrerend blijft op de desbetreffende 
markt. Niettegenstaande de artikelen 28, 
29 en 110 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en 
onverminderd de artikelen 164 en 165 van 
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Verordening (EU) nr. 1308/2013 is het 
daartoe aangewezen in het kader van 
uitgebreide brancheovereenkomsten de 
desbetreffende lidstaat toe te staan om na 
overleg met de betrokken actoren 
afzonderlijke marktdeelnemers of 
groeperingen van marktdeelnemers die 
geen lid van de organisatie zijn en die op 
de lokale markt actief zijn, ongeacht de 
herkomst ervan, te verplichten een 
financiële bijdrage te laten betalen, ook 
indien met de opbrengst van deze 
bijdragen maatregelen worden 
gefinancierd die enkel gericht zijn op de 
lokale productie of indien de bijdragen 
worden afgehouden in een ander 
handelsstadium.

Or. fr

Amendement 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) In het geval dat het voorstel 
voor een verordening van de Raad tot 
bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027 en het 
bijbehorende voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad [verordening strategische 
GLB-plannen] op 30 november 2020 nog 
niet zijn aangenomen en gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
moet de overgangsperiode die 
oorspronkelijk is voorgesteld in deze 
verordening en die eindigt op 
31 december 2021 met nog eens een jaar 
worden verlengd tot en met 31 december 
2022. In dat geval moeten de bijbehorende 
overgangsregels en -voorwaarden die van 
toepassing zijn op de oorspronkelijke 
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overgangsperiode blijven gelden tijdens de 
verlengde overgangsperiode en moeten de 
begrotingstoewijzingen en toepasselijke 
tijdschema's dienovereenkomstig worden 
aangepast.

Or. de

Amendement 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Ongeacht de datum van 
goedkeuring van het voorstel voor een 
verordening van de Raad tot bepaling van 
het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027 en het bijbehorende 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
[verordening strategische GLB-plannen] 
en de datum van bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
moet de overgangsperiode worden 
vastgesteld op twee jaar, tot en met 
31 december 2022.

Or. pl

Motivering

De rapporteur stelt voor de verlenging van de overgangsperiode te laten afhangen van het 
moment van goedkeuring van de overeenkomst over het meerjarig financieel kader. De 
amendementen moeten “harde” bepalingen bevatten die verwijzen naar 2022.

Amendement 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) De oorspronkelijk in de 
verordening voorgestelde 
overgangsperiode moet met nog eens een 
jaar worden verlengd tot en met 
31 december 2022. De bijbehorende 
overgangsregels en -voorwaarden die van 
toepassing zijn op de oorspronkelijke 
overgangsperiode moeten blijven gelden 
tijdens de verlengde overgangsperiode en 
de begrotingstoewijzingen en toepasselijke 
tijdschema’s moeten dienovereenkomstig 
worden aangepast.

Or. pl

Motivering

De rapporteur stelt voor de verlenging van de overgangsperiode te laten afhangen van het 
moment van goedkeuring van de overeenkomst over het meerjarig financieel kader. De 
amendementen moeten “harde” bepalingen bevatten die verwijzen naar 2022.

Amendement 204
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Titel I – hoofdstuk I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortzetting van de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor 
programmeringsjaar 2021 en verlenging 
van bepaalde perioden in het kader van de 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 1310/2013

Voortzetting van de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor 
programmeringsjaren 2021, 2022 en 2023 
en verlenging van bepaalde perioden in het 
kader van de Verordeningen (EU) nr. 
1303/2013 en (EU) nr. 1310/2013

Or. en

Amendement 205
Ivan David
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Voorstel voor een verordening
Titel I – hoofdstuk I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortzetting van de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor 
programmeringsjaar 2021 en verlenging 
van bepaalde perioden in het kader van de 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 1310/2013

Voortzetting van de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor 
programmeringsjaren 2021 en 2022 en 
verlenging van bepaalde perioden in het 
kader van de Verordeningen (EU) nr. 
1303/2013 en (EU) nr. 1310/2013

Or. en

Amendement 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
Overgangsperiode

Met het oog op de uitvoering van deze 
verordening betekent “overgangsperiode” 
de periode van 1 januari 2021 tot en met 
31 december 2021.
In afwijking van lid 1 van dit artikel en 
uitsluitend in het geval dat het voorstel 
voor een verordening van de Raad tot 
bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2021-2027 en het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van voorschriften inzake 
steun voor de strategische plannen die de 
lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen (strategische GLB-plannen) en 
die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
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Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad op 
30 november 2020 nog niet zijn 
aangenomen en gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
wordt de overgangsperiode met het oog op 
de uitvoering van deze verordening 
verlengd tot en met 31 december 2022. 
Wanneer de overgangsperiode in 
overeenstemming met de eerste alinea 
wordt verlengd, blijven de bijbehorende 
overgangsregels en -voorwaarden van de 
oorspronkelijke overgangsperiode voor 
het kalenderjaar 2021 van toepassing 
tijdens de verlengde overgangsperiode in 
het kalenderjaar 2022 en worden de 
begrotingstoewijzingen en toepasselijke 
tijdschema's dienovereenkomstig 
aangepast.

Or. de

Amendement 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1 bis
Technische verlenging van de uitvoering 

van strategische GLB-plannen
Op voorwaarde dat het voorstel voor een 
verordening van de Raad tot bepaling van 
het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027 en het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
voorschriften inzake steun voor de 
strategische plannen die de lidstaten in 
het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid opstellen (strategische 
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GLB-plannen) en die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad op 
30 november 2020 zijn aangenomen en 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, moeten de nationale 
strategische plannen uiterlijk op 
31 december 2021 uitgevoerd zijn.
Indien de lidstaten bij de opstelling van de 
nationale strategische plannen tot de 
conclusie komen dat de voor de opstelling 
van de nationale strategische plannen 
vastgestelde overgangsperiode 
ontoereikend is, kunnen zij op EU-niveau 
besluiten de overgangsperiode met een 
jaar te verlengen tot 31 december 2022.
Wanneer de overgangsperiode wordt 
verlengd, blijven de desbetreffende 
overgangsregels en -voorwaarden van de 
oorspronkelijke overgangsperiode voor 
het kalenderjaar 2021 van toepassing 
tijdens de verlengde overgangsperiode en 
worden de begrotingstoewijzingen en 
toepasselijke tijdschema's 
dienovereenkomstig aangepast.

Or. de

Amendement 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gesteund, mogen lidstaten die door een 

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gesteund, mogen lidstaten die voor een of 
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gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 kunnen aangaan, de in 
artikel 26, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 bedoelde periode verlengen 
tot en met 31 december 2021.

meerdere maatregelen door een gebrek 
aan financiële middelen geen nieuwe 
juridische verbintenissen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 kunnen 
aangaan, de in artikel 26, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde 
periode verlengen tot en met 31 december 
2022.

Or. it

Amendement 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 kunnen aangaan, de in 
artikel 26, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 bedoelde periode verlengen 
tot en met 31 december 2021.

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gesteund, mogen lidstaten die voor een of 
meerdere maatregelen door een gebrek 
aan financiële middelen geen nieuwe 
juridische verbintenissen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 kunnen 
aangaan, de in artikel 26, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde 
periode verlengen tot en met 31 december 
2022.

Or. it

Amendement 210
Nicola Procaccini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
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gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1305/2013 kunnen aangaan, de in artikel 
26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 bedoelde periode verlengen tot 
en met 31 december 2021.

gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen in het 
kader van een of meer maatregelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1305/2013 kunnen aangaan, de in artikel 
26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 bedoelde periode verlengen tot 
en met 31 december 2022.

Or. en

Amendement 211
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1305/2013 kunnen aangaan, de in artikel 
26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 bedoelde periode verlengen tot 
en met 31 december 2021.

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1305/2013 kunnen aangaan, de in artikel 
26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 bedoelde periode verlengen tot 
en met 31 december 2022.

Or. en

Amendement 212
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 

Bij programma’s die uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
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gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1305/2013 kunnen aangaan, de in artikel 
26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 bedoelde periode verlengen tot 
en met 31 december 2021.

gesteund, mogen lidstaten die door een 
gebrek aan financiële middelen geen 
nieuwe juridische verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1305/2013 kunnen aangaan, de in artikel 
26, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 bedoelde periode verlengen tot 
en met 31 december 2023.

Or. en

Amendement 213
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van deze 
verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van deze 
verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021, 
2022 en 2023 zoals vastgelegd in bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 214
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
dertig dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor de 
overgangsperiode zoals vastgelegd in 
bijlage I bij Verordening (EU) nr. 
1305/2013.

Or. en

Amendement 215
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van deze 
verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van deze 
verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 en 
2022 zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en
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Amendement 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
dertig dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 en 
2022 zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. it

Amendement 217
Luke Ming Flanagan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
vier weken na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
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corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 218
Nicola Procaccini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
twintig dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
twee weken na de inwerkingtreding van 
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deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 220
Petros Kokkalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
twintig dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 –alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat de volledige jaarlijkse 
verdeling voor 2021 niet nodig heeft voor 
de verlenging van zijn 
plattelandsontwikkelingsprogramma of 
regionale programma’s, mag die lidstaat 
een gedeeltelijke verlenging van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma of 
van de regionale programma’s gebruiken.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke verlenging zal noodzakelijk zijn voor plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
voor slechts bepaalde maatregelen die een verlenging behoeven in 2021. In deze gevallen zal 
het plattelandsontwikkelingsprogramma niet de volledige jaarlijkse verdeling voor 2021 
kunnen gebruiken.

Amendement 222
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging 
van de periode in het kader van de eerste 
alinea ongegrond acht, stelt zij de lidstaat 
binnen zes weken na ontvangst van de in 
de tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een voorafgaande beoordeling van de verlengingsvoorstellen van de lidstaten door de 
Commissie lijkt overbodig. Het is de taak van de lidstaten om te beslissen wanneer en hoe zij 
gebruikmaken van de EU-begrotingstoewijzing, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
de EU en met inachtneming van de beginselen van “gedeeld beheer” en “subsidiariteit”.



PE648.383v01-00 86/142 AM\1199799NL.docx

NL

Amendement 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging 
van de periode in het kader van de eerste 
alinea ongegrond acht, stelt zij de lidstaat 
binnen zes weken na ontvangst van de in 
de tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Schrappen

Or. it

Amendement 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging 
van de periode in het kader van de eerste 
alinea ongegrond acht, stelt zij de lidstaat 
binnen zes weken na ontvangst van de in 
de tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Schrappen

Or. it

Motivering

De lidstaten moeten programma’s die uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gesteund, met een eenvoudige kennisgeving kunnen 
verlengen, zonder advies te moeten vragen aan de Europese Commissie.

Amendement 225
Atidzhe Alieva-Veli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
zes weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
vier weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis. De Commissie deelt de 
betrokken lidstaten de rechtvaardiging 
van de afwijzing mee, evenals, indien 
mogelijk, specifieke aanbevelingen voor 
verbetering van de kennisgeving om deze 
toepasbaar te maken. De betrokken 
lidstaat kan binnen vier weken na 
ontvangst van dergelijke aanbevelingen 
van de Commissie een bijgewerkte 
kennisgeving indienen waarin hij uitlegt 
hoe hij de aanbevelingen van de 
Commissie met betrekking tot de 
toepasbaarheid van de verlenging zal 
uitvoeren. Als de Commissie van mening 
is dat de verlenging nog steeds ongegrond 
is, zal zij de lidstaat daarvan binnen vier 
weken na ontvangst van de bijgewerkte 
kennisgeving in kennis stellen. De 
Commissie deelt de betrokken lidstaat mee 
op welke grond de verlenging werd 
geweigerd.

Or. en

Amendement 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
zes weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
zes weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
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daarvan in kennis. daarvan in kennis. De Commissie 
evalueert het verzoek om verlenging op 
basis van heldere en objectieve criteria die 
aan de betrokken lidstaat worden 
meegedeeld.

Or. en

Amendement 227
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
zes weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
vier weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 228
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
zes weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Wanneer de Commissie een verlenging van 
de periode in het kader van de eerste alinea 
ongegrond acht, stelt zij de lidstaat binnen 
acht weken na ontvangst van de in de 
tweede alinea bedoelde kennisgeving 
daarvan in kennis.

Or. en
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Amendement 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, onder a), 
van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en, wanneer artikel -1, lid 2, van 
deze verordening van toepassing is, voor 
2022 onverlet. Met een dergelijk 
amendement zal geen rekening worden 
gehouden bij de berekening van de limiet 
voor de in artikel 4, lid 2, onder b), van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 808/2014 van de Commissie bedoelde 
jaarlijkse wijzigingen. De totale Elfpo-
uitgaven aan de in artikel 59, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
maatregelen blijven bij die wijziging 
procentueel ten minste op hetzelfde peil.

Or. en

Motivering

De wijziging van de verlenging van het plattelandsontwikkelingsprogramma telt niet mee 
voor de limiet van het aantal jaarlijkse wijzigingen.

Amendement 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
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a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022 onverlet. De totale Elfpo-
uitgaven aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel 
gegarandeerd op hetzelfde peil. De 
verlenging van het plan voor de door de 
lidstaat meegedeelde maatregelen wordt 
geldig geacht vanaf de dertigste dag na de 
datum van verzending van de 
kennisgeving aan de Europese 
Commissie.

Or. it

Motivering

Er wordt voorgesteld om de procedure van kennisgeving door de lidstaten en daaropvolgende 
goedkeuring door de Commissie voor de wijziging van de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling te vereenvoudigen. Daarom moet de door de lidstaten meegedeelde 
wijziging, naar analogie met de bepalingen voor formele correcties van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma, niet ter goedkeuring aan de Europese Commissie 
worden voorgelegd, mits de lidstaten de kennisgeving binnen dertig dagen na de 
inwerkingtreding van de overgangsregeling doen.

Amendement 231
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021, 2022 en 2023 onverlet. De totale 
Elfpo-uitgaven aan de in artikel 59, lid 6, 
van die verordening bedoelde maatregelen 
blijven bij een dergelijke wijziging 
procentueel ten minste op hetzelfde peil.
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Or. en

Amendement 232
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022 onverlet. De totale Elfpo-
uitgaven aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

Or. en

Amendement 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022 onverlet. De totale Elfpo-
uitgaven aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

Or. it
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Motivering

De lidstaten moeten programma’s die uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gesteund, met een eenvoudige kennisgeving kunnen 
verlengen, zonder advies te moeten vragen aan de Europese Commissie.

Amendement 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel 
ten minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022 onverlet. De Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen zijn bij 
een dergelijke wijziging ten minste goed 
voor hetzelfde percentage.

Or. it

Motivering

Er wordt voorgesteld om ook het programma voor het jaar 2022 eraan toe te voegen in een 
poging om klaarheid te scheppen over de betekenis van “totale Elfpo-uitgaven op hetzelfde 
peil”, waarmee men het huidige percentage Elfpo-uitgaven bedoelt dat voor de milieu- en 
klimaatambitie wordt gebruikt, en niet het totale bedrag dat voor milieu- en 
klimaatmaatregelen is bestemd. Anders moeten de lidstaten de 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s volledig herberekenen, herprogrammeren en herzien. 
Dat zijn disproportionele inspanningen die binnen de overgangsperiode niet kunnen worden 
verricht.

Amendement 235
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De Elfpo-uitgaven aan de in 
artikel 59, lid 6, van die verordening 
bedoelde maatregelen blijven bij een 
dergelijke wijziging procentueel ten minste 
gelijk.

Or. es

Motivering

De betekenis van het “peil” van de “totale” uitgaven moet worden verduidelijkt.

Amendement 236
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel 
ten minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. Het totale percentage van 
de Elfpo-uitgaven aan de in artikel 59, lid 
6, van die verordening bedoelde 
maatregelen blijft bij een dergelijke 
wijziging ten minste op hetzelfde peil.

Or. en

Motivering

Terwijl het voorstel van de Commissie in verband met het MFK zich vertaalt in een 
vermindering van de financiering voor plattelandsontwikkeling, betekent de tekst van deze 



PE648.383v01-00 94/142 AM\1199799NL.docx

NL

overgangsverordening dat de totale Elfpo-uitgaven voor milieu- en klimaatambitie moeten 
worden behouden. Het moet worden verduidelijkt dat de algemene milieu- en klimaatambitie 
een procentueel aandeel moet zijn van de Elfpo-vastleggingen van de huidige 
programmeringsperiode, in plaats van een gewone numerieke waarde. Anders zouden 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling volledig moeten worden herberekend en opnieuw 
moeten worden geprogrammeerd voor de overgangsperiode.

Amendement 237
Álvaro Amaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel 
ten minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. Het totale percentage van 
de Elfpo-uitgaven aan de in artikel 59, lid 
6, van die verordening bedoelde 
maatregelen blijft bij een dergelijke 
wijziging ten minste op hetzelfde peil.

Or. en

Amendement 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. Het totale percentage van 
de Elfpo-uitgaven aan de in artikel 59, lid 
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verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel 
ten minste op hetzelfde peil.

6, van die verordening bedoelde 
maatregelen blijft bij een dergelijke 
wijziging ten minste op hetzelfde peil.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld ter verduidelijking van het voorstel van de Commissie.

Amendement 239
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel ten 
minste op hetzelfde peil.

De in de tweede alinea bedoelde 
kennisgeving laat de noodzaak tot 
indiening van een in artikel 11, lid 1, onder 
a), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoeld verzoek om wijziging van een 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 onverlet. De totale Elfpo-uitgaven 
aan de in artikel 59, lid 6, van die 
verordening bedoelde maatregelen blijven 
bij een dergelijke wijziging procentueel 
gegarandeerd op hetzelfde peil.

Or. en

Amendement 240
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU) .../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU) .../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
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voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 gebruikte toewijzing 
als vermeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. 1305/2013.

voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021, 2022 en 2023 
gebruikte toewijzing als vermeld in bijlage 
I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 241
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU) .../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 gebruikte toewijzing 
als vermeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. 1305/2013.

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU) .../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 en 2022 gebruikte 
toewijzing als vermeld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU).../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 gebruikte toewijzing 
als vermeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. 1305/2013.

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU).../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 en 2022 gebruikte 
toewijzing als vermeld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.
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Or. it

Motivering

De continuïteit van de betalingen en de bijbehorende bedragen moet absoluut worden 
gewaarborgd, ook voor meerjarige verbintenissen die in de strategische plannen moeten 
worden voortgezet. Bij het plannen van hun activiteiten mogen de landbouwbedrijven geen 
negatieve economische gevolgen ondervinden met daaruit voortvloeiende schade voor de 
landbouwketens en de levensmiddelensector in het algemeen evenals de nevenbedrijven.

Amendement 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU).../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 gebruikte toewijzing 
als vermeld in bijlage I bij Verordening 
(EU) nr. 1305/2013.

Voor lidstaten die besluiten geen gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid, is artikel [8] van 
Verordening (EU).../... [verordening tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2021-2027] van toepassing 
op de niet voor 2021 en 2022 gebruikte 
toewijzing als vermeld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. it

Motivering

De continuïteit van de betalingen en de bijbehorende bedragen moet absoluut worden 
gewaarborgd, ook voor meerjarige verbintenissen die in de strategische plannen moeten 
worden voortgezet. Bij het plannen van hun activiteiten mogen de landbouwbedrijven geen 
negatieve economische gevolgen ondervinden met daaruit voortvloeiende schade voor de 
landbouwketens en de levensmiddelensector in het algemeen evenals de nevenbedrijven.

Amendement 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die tijdens de periode 2014-
2020 de Elfpo-toewijzingen niet hebben 
opgebruikt als vastgesteld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013, kunnen 
die middelen, indien zij op 31 december 
2020 niet zijn toegewezen aan juridische 
verbintenissen jegens begunstigden, 
overhevelen naar de begrotingstoewijzing 
voor de programmering van de periode 
2021-2027.

Or. it

Motivering

De lidstaten moeten de onbestede financiële middelen die in de voorgaande periode 2014-
2020 waren toegewezen voor plattelandsontwikkeling, kunnen overhevelen en gebruiken in de 
nieuwe programmeringsperiode vanaf de overgangsperiode en ook in het strategisch plan van 
het GLB (wanneer dit in werking zal treden).

Amendement 245
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat besluit slechts voor 
bepaalde regionale programma’s gebruik te 
maken van de in lid 1 geboden 
mogelijkheid, is de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde toewijzing het in bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 voor 
die lidstaat voor 2021 vermelde bedrag 
minus de begrotingstoewijzingen die 
overeenkomstig lid 2, eerste alinea, zijn 
gemeld voor de te verlengen regionale 
programma’s.

Wanneer een lidstaat besluit slechts voor 
bepaalde regionale programma’s gebruik te 
maken van de in lid 1 geboden 
mogelijkheid, is de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde toewijzing het in bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 voor 
die lidstaat voor 2021, 2022 en 2023 
vermelde bedrag minus de 
begrotingstoewijzingen die 
overeenkomstig lid 2, eerste alinea, zijn 
gemeld voor de te verlengen regionale 
programma’s.

Or. en
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Amendement 246
Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat besluit slechts voor 
bepaalde regionale programma’s gebruik te 
maken van de in lid 1 geboden 
mogelijkheid, is de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde toewijzing het in bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 voor 
die lidstaat voor 2021 vermelde bedrag 
minus de begrotingstoewijzingen die 
overeenkomstig lid 2, eerste alinea, zijn 
gemeld voor de te verlengen regionale 
programma’s.

Wanneer een lidstaat besluit slechts voor 
bepaalde regionale programma’s gebruik te 
maken van de in lid 1 geboden 
mogelijkheid, is de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde toewijzing het in bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 voor 
die lidstaat voor 2021 en 2022 vermelde 
bedrag minus de begrotingstoewijzingen 
die overeenkomstig lid 2, eerste alinea, zijn 
gemeld voor de te verlengen regionale 
programma’s.

Or. en

Amendement 247
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten om gebruik te 
maken van de in lid 1 van dit artikel 
geboden mogelijkheid mogen het deel van 
de Elfpo-begrotingstoewijzing voor de 
jaren van de overgangsperiode dat niet 
werd gebruikt om hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s te 
verlengen, overhevelen naar de financiële 
toewijzingen voor de resterende jaren van 
de programmeringsperiode, 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
van de Raad [verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor 
de jaren 2021-2027]. In dit geval is de in 
de eerste alinea van dit lid bedoelde 
toewijzing het in bijlage I bij Verordening 
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(EU) nr. 1305/2013 voor die lidstaat voor 
de jaren van de overgangsperiode 
vermelde bedrag minus de 
begrotingstoewijzingen die 
overeenkomstig het eerste alinea van dit 
lid zijn gemeld voor de verlengde 
programma’s.

Or. en

Amendement 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten die tijdens de periode 
2014-2020 de Elfpo-toewijzingen niet 
hebben opgebruikt als vastgesteld in 
bijlage I bij Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, kunnen die middelen, 
indien zij op 31 december 2020 niet zijn 
toegewezen aan juridische verbintenissen 
jegens begunstigden, overhevelen naar de 
begrotingstoewijzing voor de 
programmering van de periode 2021-
2027.

Or. it

Motivering

De lidstaten moeten de onbestede financiële middelen die in de voorgaande periode 2014-
2020 waren toegewezen voor plattelandsontwikkeling, kunnen gebruiken door de aanwending 
ervan uit te stellen tot de nieuwe programmeringsperiode vanaf de overgangsperiode en ook 
in het strategisch plan van het GLB (wanneer dit in werking zal treden). Indien dit niet 
mogelijk is, zou de lidstaat die middelen definitief verliezen en zouden zij naar de EU 
terugvloeien.

Amendement 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, worden de 
verwijzingen naar termijnen of uiterste 
datums in artikel 50, lid 1, artikel 51, lid 1, 
artikel 57, lid 2, artikel 65, leden 2 en 4, en 
artikel 76, eerste alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 verlengd met één jaar.

2. Voor programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, worden de 
verwijzingen naar termijnen of uiterste 
datums in artikel 50, lid 1, artikel 51, lid 1, 
artikel 57, lid 2, artikel 65, leden 2 en 4, en 
artikel 76, eerste alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 verlengd met twee jaar.

Or. it

Amendement 250
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, worden de 
verwijzingen naar termijnen of uiterste 
datums in artikel 50, lid 1, artikel 51, lid 1, 
artikel 57, lid 2, artikel 65, leden 2 en 4, en 
artikel 76, eerste alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 verlengd met één jaar.

2. Voor programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, worden de 
verwijzingen naar termijnen of uiterste 
datums in artikel 50, lid 1, artikel 51, lid 1, 
artikel 57, lid 2, artikel 65, leden 2 en 4, en 
artikel 76, eerste alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 verlengd met twee jaar.

Or. en

Amendement 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, worden de 
verwijzingen naar termijnen of uiterste 
datums in artikel 50, lid 1, artikel 51, lid 1, 
artikel 57, lid 2, artikel 65, leden 2 en 4, en 
artikel 76, eerste alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 verlengd met één jaar.

2. Voor programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, worden de 
verwijzingen naar termijnen of uiterste 
datums in artikel 50, lid 1, artikel 51, lid 1, 
artikel 57, lid 2, artikel 65, leden 2 en 4, en 
artikel 76, eerste alinea, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 verlengd met twee jaar.

Or. it

Amendement 252
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig artikel 
1, lid 1, van deze verordening te verlengen, 
wordt de partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor 2021 door die lidstaat en de 
Commissie gebruikt als strategisch 
document voor de besteding van Elfpo-
steun.

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig artikel 
1, lid 1, van deze verordening te verlengen, 
wordt de partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor 2021 en 2022 door die lidstaat en 
de Commissie gebruikt als strategisch 
document voor de besteding van Elfpo-
steun.

Or. en

Amendement 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig 
artikel 1, lid 1, van deze verordening te 
verlengen, wordt de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 is opgesteld voor de periode 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020, ook voor 2021 door die lidstaat en de 
Commissie gebruikt als strategisch 
document voor de besteding van Elfpo-
steun.

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig 
artikel 1, lid 1, van deze verordening te 
verlengen, wordt de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 is opgesteld voor de periode 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020, ook voor 2021 en 2022 door die 
lidstaat en de Commissie gebruikt als 
strategisch document voor de besteding 
van Elfpo-steun.

Or. it

Amendement 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig 
artikel 1, lid 1, van deze verordening te 
verlengen, wordt de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 is opgesteld voor de periode 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020, ook voor 2021 door die lidstaat en de 
Commissie gebruikt als strategisch 
document voor de besteding van Elfpo-
steun.

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig 
artikel 1, lid 1, van deze verordening te 
verlengen, wordt de 
partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 is opgesteld voor de periode 
1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020, ook voor 2021 en 2022 door die 
lidstaat en de Commissie gebruikt als 
strategisch document voor de besteding 
van Elfpo-steun.

Or. it

Amendement 255
Ivan David
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig artikel 
1, lid 1, van deze verordening te verlengen, 
wordt de partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor 2021 door die lidstaat en de 
Commissie gebruikt als strategisch 
document voor de besteding van Elfpo-
steun.

3. Wanneer een lidstaat besluit de 
periode 2014-2020 overeenkomstig artikel 
1, lid 1, van deze verordening te verlengen, 
wordt de partnerschapsovereenkomst die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1303/2013 is opgesteld voor de periode 1 
januari 2014 tot en met 31 december 2020, 
ook voor 2021, 2022 en 2023 door die 
lidstaat en de Commissie gebruikt als 
strategisch document voor de besteding 
van Elfpo-steun.

Or. en

Amendement 256
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidiabiliteit van bepaalde soorten 
uitgaven in 2021

Subsidiabiliteit van bepaalde soorten 
uitgaven in 2021, 2022 en 2023

Or. en

Amendement 257
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidiabiliteit van bepaalde soorten 
uitgaven in 2021

Subsidiabiliteit van bepaalde soorten 
uitgaven in 2021 en 2022

Or. en
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Amendement 258
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 65, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 2, 
lid 2, van deze verordening en artikel 38 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013, 
komen de uitgaven als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. 1310/2013 
en artikel 16 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 807/2014, in 
aanmerking voor een Elfpo-bijdrage uit de 
toewijzing van 2021 voor de uit het Elfpo 
gesteunde programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

Onverminderd artikel 65, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 2, 
lid 2, van deze verordening en artikel 38 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013, 
komen de uitgaven als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. 1310/2013 
en artikel 16 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 807/2014, in 
aanmerking voor een Elfpo-bijdrage uit de 
toewijzing van 2021, 2022 en 2023 voor de 
uit het Elfpo gesteunde programma’s 
waarvoor de lidstaten besluiten de periode 
2014-2020 overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van deze verordening te verlengen, mits 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Amendement 259
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 65, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 2, 
lid 2, van deze verordening en artikel 38 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013, 
komen de uitgaven als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. 1310/2013 
en artikel 16 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 807/2014, in 
aanmerking voor een Elfpo-bijdrage uit de 
toewijzing van 2021 voor de uit het Elfpo 

Onverminderd artikel 65, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 2, 
lid 2, van deze verordening en artikel 38 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013, 
komen de uitgaven als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. 1310/2013 
en artikel 16 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 807/2014, in 
aanmerking voor een Elfpo-bijdrage uit de 
toewijzing van 2021 en 2022 voor de uit 
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gesteunde programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

het Elfpo gesteunde programma’s 
waarvoor de lidstaten besluiten de periode 
2014-2020 overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van deze verordening te verlengen, mits 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en

Amendement 260
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021;

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021, 2022 en 2023;

Or. en

Amendement 261
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021;

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022;

Or. en

Amendement 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021;

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022;

Or. it

Amendement 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021;

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
2021 en 2022;

Or. it

Amendement 264
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Titel I – hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassing van de artikelen 25 tot en met 
28 van Verordening (EU) [NIEUWE VGB] 
voor programmeringsjaar 2021

Toepassing van de artikelen 25 tot en met 
28 van Verordening (EU) [NIEUWE VGB] 
voor programmeringsjaren 2021, 2022 en 
2023

Or. en
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Amendement 265
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Titel I – hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassing van de artikelen 25 tot en met 
28 van Verordening (EU) [NIEUWE VGB] 
voor programmeringsjaar 2021

Toepassing van de artikelen 25 tot en met 
28 van Verordening (EU) [NIEUWE VGB] 
voor programmeringsjaren 2021 en 2022

Or. en

Amendement 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de programma’s die in 
de periode 2014-2020 uit het Elfpo 
worden gesteund, en de programma’s 
waarvoor de lidstaten besluiten de periode 
2014-2020 overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van deze verordening te verlengen, kan 
het Elfpo overeenkomstig de artikelen 25 
tot en met 28 van Verordening (EU) 
[NIEUWE VGB] steun verlenen voor 
door meerdere fondsen gefinancierde 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Schrappen

Or. it

Motivering

Gezien de problemen met de uitvoering van het Leader-initiatief die zich in enkele landen 
gedurende de huidige programmeringsperiode 2014-2020 en de vorige 
programmeringsperioden hebben voorgedaan, moeten de lidstaten kunnen beslissen over het 
gebruik van de middelen voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.
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Amendement 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de programma’s die in 
de periode 2014-2020 uit het Elfpo worden 
gesteund, en de programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, kan het Elfpo 
overeenkomstig de artikelen 25 tot en met 
28 van Verordening (EU) [NIEUWE VGB] 
steun verlenen voor door meerdere fondsen 
gefinancierde vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Met betrekking tot de programma’s die in 
de periode 2014-2020 uit het Elfpo worden 
gesteund, en de programma’s waarvoor de 
lidstaten besluiten de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, kan het Elfpo 
overeenkomstig de artikelen 25 tot en met 
28 van Verordening (EU) [NIEUWE VGB] 
steun verlenen voor door één of meerdere 
fondsen gefinancierde vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

Or. en

Motivering

In het kader van de Leader-aanpak moeten de overgangsbepalingen duidelijk de financiering 
van voorbereidende steun van de vooruitzichten 2021-2027, evenals de selectie van door één 
of meerdere fondsen gefinancierde strategieën voor lokale ontwikkeling mogelijk maken.

Amendement 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Betalingsrechten die vóór 1 januari 
2020 aan landbouwers zijn toegewezen, 
worden met ingang van 1 januari 2021 
wettig en regelmatig geacht. De waarde 
van die wettig en regelmatig te achten 
rechten is de op 31 december 2020 
geldende waarde voor kalenderjaar 2020. 
Dit geldt onverminderd de relevante 
artikelen van het Unierecht inzake de 
waarde van betalingsrechten vanaf 
kalenderjaar 2021 en volgende 

1. Betalingsrechten die vóór 1 januari 
2020 aan landbouwers zijn toegewezen, 
worden met ingang van 1 januari 2021 
wettig en regelmatig geacht. De waarde en 
het bedrag van die wettig en regelmatig te 
achten rechten zijn gelijk aan de op 
31 december 2020 geldende waarde en het 
dan geldende bedrag voor kalenderjaar 
2020. Dit geldt onverminderd de relevante 
artikelen van het Unierecht inzake de 
waarde van betalingsrechten vanaf 
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kalenderjaren, en met name artikel 22, 
lid 5, en artikel 25, lid 12, van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013.

kalenderjaar 2021 en volgende 
kalenderjaren, en met name artikel 22, 
lid 5, en artikel 25, lid 12, van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013.

Or. it

Motivering

De verordening tot vaststelling van overgangsbepalingen moet gebaseerd zijn op de huidige 
regels en op betalingsrechten van bedragen die dezelfde zijn als de huidige. De 
verduidelijking betreffende de bedragen heeft tot doel de reële waarde te beschermen van de 
EU-steun voor acties die de landbouwers ondernemen om de in het GLB vastgestelde 
doelstellingen te bereiken.

Amendement 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Betalingsrechten die vóór 1 januari 
2020 aan landbouwers zijn toegewezen, 
worden met ingang van 1 januari 2021 
wettig en regelmatig geacht. De waarde 
van die wettig en regelmatig te achten 
rechten is de op 31 december 2020 
geldende waarde voor kalenderjaar 2020. 
Dit geldt onverminderd de relevante 
artikelen van het Unierecht inzake de 
waarde van betalingsrechten vanaf 
kalenderjaar 2021 en volgende 
kalenderjaren, en met name artikel 22, 
lid 5, en artikel 25, lid 12, van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013.

1. Betalingsrechten die vóór 1 januari 
2020 aan landbouwers zijn toegewezen, 
worden met ingang van 1 januari 2021 
wettig en regelmatig geacht. De waarde en 
het bedrag van die wettig en regelmatig te 
achten rechten zijn gelijk aan de op 
31 december 2020 geldende waarde en het 
dan geldende bedrag voor kalenderjaar 
2020. Dit geldt onverminderd de relevante 
artikelen van het Unierecht inzake de 
waarde van betalingsrechten vanaf 
kalenderjaar 2021 en volgende 
kalenderjaren, en met name artikel 22, 
lid 5, en artikel 25, lid 12, van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013.

Or. it

Motivering

De verordening tot vaststelling van overgangsbepalingen moet gebaseerd zijn op de huidige 
regels en op betalingsrechten van bedragen die dezelfde zijn als de huidige. Elke beperking 
van de middelen voor het GLB wordt onaanvaardbaar geacht, ook in verband met de 
essentiële bijdrage ter versterking van de band tussen de uitvoering van de EU-begroting en 
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de doelstelling van een groener Europa zonder koolstofemissies, in overeenstemming met de 
nieuwe strategie van de Green Deal.

Amendement 270
Simone Schmiedtbauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Betalingsrechten die vóór 1 januari 
2020 aan landbouwers zijn toegewezen, 
worden met ingang van 1 januari 2021 
wettig en regelmatig geacht. De waarde 
van die wettig en regelmatig te achten 
rechten is de op 31 december 2020 
geldende waarde voor kalenderjaar 2020. 
Dit geldt onverminderd de relevante 
artikelen van het Unierecht inzake de 
waarde van betalingsrechten vanaf 
kalenderjaar 2021 en volgende 
kalenderjaren, en met name artikel 22, lid 
5, en artikel 25, lid 12, van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013.

1. Betalingsrechten die vóór 1 januari 
2020 aan landbouwers zijn toegewezen, 
worden met ingang van 1 januari 2020 
wettig en regelmatig geacht. De waarde 
van die wettig en regelmatig te achten 
rechten is de op 31 december 2019 
geldende waarde voor kalenderjaar 2019. 
Dit geldt onverminderd de relevante 
artikelen van het Unierecht inzake de 
waarde van betalingsrechten vanaf 
kalenderjaar 2020 en volgende 
kalenderjaren, en met name artikel 22, lid 
5, en artikel 25, lid 12, van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013.

Or. en

Motivering

Aanvraagjaar 2020 wordt reeds uit het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 
gefinancierd. Nu het nieuwe MFK van start gaat, moet er rechtszekerheid en helderheid 
worden geboden door alle vóór 1 januari 2020 aan de landbouwers toegekende 
betalingsrechten met ingang van 1 januari 2020 wettig en regelmatig te achten.

Amendement 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 2. Lid 1 is niet van toepassing op 
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betalingsrechten die op basis van feitelijk 
onjuiste aanvragen aan landbouwers zijn 
toegewezen, tenzij de landbouwer de fout 
niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

betalingsrechten die op basis van feitelijk 
onjuiste aanvragen aan landbouwers zijn 
toegewezen of die een schending vormen 
van de regel inzake belangenconflicten 
zoals vermeld in artikel 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis, tenzij de landbouwer de fout 
niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

__________________
1 bis Verordening (EU, Euratom) nr. 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Or. en

Amendement 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Titel I – hoofdstuk III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk III bis
Externe convergentie

Artikel 5 bis
Voortzetten van externe convergentie

Om convergentie in de ontwikkeling van 
de landbouwsectoren en de duurzaamheid 
van het platteland van de lidstaten te 
bevorderen is het noodzakelijk dat 
rechtstreekse betalingen billijker worden 
verdeeld over de lidstaten. De Commissie 
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zorgt ervoor dat de vastgelegde 
vooruitgang tijdens de overgangsperiode 
wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende strategisch 
GLB-plan voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) 
[horizontale verordening];

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende strategisch 
GLB-plan voor 2022-2027;

Or. en

Motivering

De voorgestelde overgangsbepalingen inzake de subsidiabiliteitsregels voor uitgaven van 
vorige programmeringsperioden zijn te beperkend. Er moet met name voor worden gezorgd 
dat betalingen verder worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de horizontale 
verordening voor de periode 2021-2027 (COM (2018) 393). In navolging van het 
oplossingenmodel van bij de vorige overgangsperiode (1310/2013), moet het mogelijk zijn 
betalingen uit te voeren onder minder beperkende voorwaarden.

Amendement 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is eveneens van 
toepassing op juridische verbintenissen 
jegens begunstigden die zijn aangegaan in 
het kader van de corresponderende 
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maatregelen in Verordening (EG) 
nr. 1257/1999 waarvoor steun wordt 
verleend krachtens Verordening (EG) 
nr. 1305/2013.

Or. en

Motivering

Overgangsbepalingen moeten het eveneens mogelijk maken om regels vast te stellen voor 
langetermijnsverbintenissen die vóór de periode 2014-2020 werden aangegaan in het kader 
van plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Met deze aanpak wordt het mogelijk betalingen 
uit te voeren voor verbintenissen, zoals bebossing, die zijn aangegaan in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s voor de periode 2004-2006. Daarom moet lid 1 van 
artikel 6 worden aangevuld met een aanvullend lid.

Amendement 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen, en uitgaven die 
verband houden met juridische 
verbintenissen die doorlopen tot na 
1 januari 2024 of, in lidstaten die besloten 
hebben om de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot 
na 1 januari 2025, en zijn gedaan in het 
kader van de artikelen 14 tot en met 18, 
artikel 19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, 
de artikelen 22 tot en met 27 en de 
artikelen 35, 38, 39 en 39 bis van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 en 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 komen in de periode 2022-
2027 van het strategisch GLB-plan in 
aanmerking voor een Elfpo-bijdrage, mits 
aan de volgende voorwaarden wordt 

2. Mits aan de in het tweede alinea 
vermelde voorwaarden is voldaan, komen 
de volgende uitgaven in de periode 2022-
2027 van het strategisch GLB-plan in 
aanmerking voor een Elfpo-bijdrage:
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voldaan:
(a) uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen;
(b) uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen die doorlopen 
tot na 1 januari 2024 of, in lidstaten die 
besloten hebben om de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot 
na 1 januari 2025, en zijn gedaan in het 
kader van de artikelen 14 tot en met 18, 
artikel 19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, 
de artikelen 22 tot en met 27 en de 
artikelen 35, 38, 39 en 39 bis van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 en 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.
De in het eerste alinea vermelde uitgaven 
komen in aanmerking voor een Elfpo-
bijdrage in de periode 2022-2027 van het 
strategisch GLB-plan mits aan volgende 
voorwaarden is voldaan:

(a) in dergelijke uitgaven wordt voorzien in 
het desbetreffende strategisch GLB-plan 
voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) [horizontale 
verordening];

(a) in dergelijke uitgaven wordt voorzien in 
het desbetreffende strategisch GLB-plan 
voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) [horizontale 
verordening];

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van de 
corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van de 
corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(c) het in artikel 63, lid 2, van Verordening 
(EU) [horizontale verordening] bedoelde 
geïntegreerde systeem is van toepassing op 
de juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met de areaal- en 
diergebonden interventietypes als vermeld 

(c) het in artikel 63, lid 2, van Verordening 
(EU) [horizontale verordening] bedoelde 
geïntegreerde systeem is van toepassing op 
de juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met de areaal- en 
diergebonden interventietypes als vermeld 
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in titel III, hoofdstukken II en IV, van 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen], en er wordt 
duidelijk aangeven om welke verrichtingen 
het gaat; en

in titel III, hoofdstukken II en IV, van 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen], en er wordt 
duidelijk aangeven om welke verrichtingen 
het gaat; en

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

Or. en

Motivering

Deze suggesties zijn bedoeld ter verduidelijking: enerzijds komen de in de artikelen 28, 29, 33 
en 34 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde meerjarige maatregelen die staan 
ingeschreven in de huidige programmeringsperiode in aanmerking voor een Elfpo-bijdrage 
vanaf 1 januari 2022, zonder uiterlijke termijn; anderzijds komen maatregelen in het kader 
van artikelen 14-18, 19 bis, 20, 22-27, 35, 38, 39, 39 bis met uitgaven in verband met 
juridische verbintenissen die doorlopen tot na 1 januari 2024 [of 1 januari 2025 voor 
verlengde plattelandsontwikkelingsprogramma’s] in aanmerking voor het Elfpo 2022-2027, 
indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het voorstel van de Commissie.

Amendement 276
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen, en uitgaven die 
verband houden met juridische 
verbintenissen die doorlopen tot na 1 
januari 2024 of, in lidstaten die besloten 
hebben om de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot na 
1 januari 2025, en zijn gedaan in het kader 
van de artikelen 14 tot en met 18, artikel 
19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 

2. Onder de in de tweede alinea 
genoemde voorwaarden komen de 
volgende uitgaven in aanmerking voor 
een Elfpo-bijdrage in de periode 2022-
2027 van het strategisch GLB-plan:
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artikelen 22 tot en met 27 en de artikelen 
35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 en artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 komen in 
de periode 2022-2027 van het strategisch 
GLB-plan in aanmerking voor een Elfpo-
bijdrage, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

(a) uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen;
(b) uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen die doorlopen tot 
na 1 januari 2024 of, in lidstaten die 
besloten hebben om de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot na 
1 januari 2025, en zijn gedaan in het kader 
van de artikelen 14 tot en met 18, artikel 
19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 
artikelen 22 tot en met 27 en de artikelen 
35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 en artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013.
De in de eerste alinea vermelde 
voorwaarden luiden als volgt:

(a) in dergelijke uitgaven wordt voorzien in 
het desbetreffende strategisch GLB-plan 
voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) [horizontale 
verordening];

(a) in dergelijke uitgaven wordt voorzien in 
het desbetreffende strategisch GLB-plan 
voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) [horizontale 
verordening];

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van de 
corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van de 
corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(c) het in artikel 63, lid 2, van Verordening 
(EU) [horizontale verordening] bedoelde 
geïntegreerde systeem is van toepassing op 
de juridische verbintenissen die zijn 

(c) het in artikel 63, lid 2, van Verordening 
(EU) [horizontale verordening] bedoelde 
geïntegreerde systeem is van toepassing op 
de juridische verbintenissen die zijn 
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aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met de areaal- en 
diergebonden interventietypes als vermeld 
in titel III, hoofdstukken II en IV, van 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen], en er wordt 
duidelijk aangeven om welke verrichtingen 
het gaat; en

aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met de areaal- en 
diergebonden interventietypes als vermeld 
in titel III, hoofdstukken II en IV, van 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen], en er wordt 
duidelijk aangeven om welke verrichtingen 
het gaat; en

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de formulering van dit lid te verhelderen en met name te 
verduidelijken dat de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 bedoelde maatregelen enerzijds en de in 
de artikelen 14-18, 19 bis, 19 ter, 20, 22-27, 35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) nr. 
1305/2013 bedoelde maatregelen anderzijds in aanmerking komen voor de Elfpo-bijdrage in 
de nieuwe programmeringsperiode, mits aan de in het voorstel van de Commissie genoemde 
voorwaarden wordt voldaan.

Amendement 277
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen, en uitgaven die 
verband houden met juridische 
verbintenissen die doorlopen tot na 1 
januari 2024 of, in lidstaten die besloten 
hebben om de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot na 
1 januari 2025, en zijn gedaan in het kader 
van de artikelen 14 tot en met 18, artikel 

2. Onder de in de tweede alinea 
genoemde voorwaarden komen de 
volgende uitgaven in aanmerking voor 
een Elfpo-bijdrage in de periode 2022-
2023 van het strategisch GLB-plan:
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19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 
artikelen 22 tot en met 27 en de artikelen 
35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 en artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 komen in 
de periode 2022-2027 van het strategisch 
GLB-plan in aanmerking voor een Elfpo-
bijdrage, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

(a) uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen;
(b) uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen die doorlopen tot 
na 1 januari 2024 of, in lidstaten die 
besloten hebben om de periode 2014-2020 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot na 
1 januari 2025, en zijn gedaan in het kader 
van de artikelen 14 tot en met 18, artikel 
19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 
artikelen 22 tot en met 27 en de artikelen 
35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 en artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013.
De in de eerste alinea vermelde 
voorwaarden luiden als volgt:

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende strategisch 
GLB-plan voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) [horizontale 
verordening];

(a) in dergelijke uitgaven wordt voorzien 
in het desbetreffende strategisch GLB-plan 
voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) [horizontale 
verordening];

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van 
de corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van de 
corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(c) het in artikel 63, lid 2, van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] bedoelde geïntegreerde 

(c) het in artikel 63, lid 2, van Verordening 
(EU) [horizontale verordening] bedoelde 
geïntegreerde systeem is van toepassing op 
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systeem is van toepassing op de juridische 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van maatregelen die corresponderen 
met de areaal- en diergebonden 
interventietypes als vermeld in titel III, 
hoofdstukken II en IV, van Verordening 
(EU) [verordening strategische GLB-
plannen], en er wordt duidelijk aangeven 
om welke verrichtingen het gaat; en

de juridische verbintenissen die zijn 
aangegaan in het kader van maatregelen 
die corresponderen met de areaal- en 
diergebonden interventietypes als vermeld 
in titel III, hoofdstukken II en IV, van 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen], en er wordt 
duidelijk aangeven om welke verrichtingen 
het gaat; en

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

Or. fr

Motivering

De verduidelijkingen in de presentatie van de Commissie van 24 januari 2020 moeten worden 
opgenomen: – enerzijds komen de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van Verordening (EU) nr. 
1305/2013 bedoelde meerjarige maatregelen die voor de huidige programmeringsperiode 
door de landbouwers zijn onderschreven, vanaf 1 januari 2020 zonder beperkingen in 
aanmerking voor de Elfpo-bijdrage; – anderzijds komen de in de artikelen 14-18, 19 bis, 19 
ter, 20, 22-27, 35, 38, 39 en 39 bis bedoelde maatregelen waarvan de uitgaven voor 
verbintenissen doorlopen tot na 1 januari 2024 (of 1 januari 2025 in geval van verlengde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s), in aanmerking voor een bijdrage uit het Elfpo 2022 -
2027, mits aan de in het voorstel van de Commissie genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Amendement 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 28, 29, 33 en 34 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
meerjarige maatregelen, en uitgaven die 
verband houden met juridische 
verbintenissen die doorlopen tot na 1 
januari 2024 of, in lidstaten die besloten 
hebben om de periode 2014-2020 

2. Uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen jegens 
begunstigden en zijn gedaan in het kader 
van de in de artikelen 16, 22, 27, 28, 29, 33 
en 34 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 
bedoelde meerjarige maatregelen, en 
uitgaven die verband houden met 
juridische verbintenissen die doorlopen tot 
na 1 januari 2024 of, in lidstaten die 
besloten hebben om de periode 2014-2020 
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overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot na 
1 januari 2025, en zijn gedaan in het kader 
van de artikelen 14 tot en met 18, artikel 
19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 
artikelen 22 tot en met 27 en de artikelen 
35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 en artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 komen in 
de periode 2022-2027 van het strategisch 
GLB-plan in aanmerking voor een Elfpo-
bijdrage, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

overeenkomstig artikel 1, lid 1, van deze 
verordening te verlengen, doorlopen tot na 
1 januari 2025, en zijn gedaan in het kader 
van de artikelen 14, 15, 17 en 18, artikel 
19, lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 
artikelen 23 tot en met 26 en de artikelen 
35, 38, 39 en 39 bis van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 en artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 komen in 
de periode 2022-2027 van het strategisch 
GLB-plan in aanmerking voor een Elfpo-
bijdrage, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Motivering

De voorgestelde overgangsbepalingen inzake de subsidiabiliteitsregels voor uitgaven van 
vorige programmeringsperioden zijn te beperkend. Er moet met name voor worden gezorgd 
dat betalingen verder worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de horizontale 
verordening voor de periode 2021-2027 (COM(2018) 393). In navolging van het 
oplossingenmodel van bij de vorige overgangsperiode (1310/2013), moet het mogelijk zijn 
betalingen uit te voeren onder minder beperkende voorwaarden.

Amendement 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende strategisch 
GLB-plan voor 2022-2027 
overeenkomstig Verordening (EU) 
[verordening strategische GLB-plannen] 
en er wordt voldaan aan Verordening 
(EU) [horizontale verordening];

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende strategisch 
GLB-plan voor 2022-2027 overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] en er wordt 
voldaan aan Verordening (EU) 
[horizontale verordening];

(a) in dergelijke uitgaven wordt 
voorzien in het desbetreffende strategisch 
GLB-plan voor 2022-2027;

Or. en

Motivering

De voorgestelde overgangsbepalingen inzake de subsidiabiliteitsregels voor uitgaven van 
vorige programmeringsperioden zijn te beperkend. Er moet met name voor worden gezorgd 
dat betalingen verder worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de horizontale 
verordening voor de periode 2021-2027 (COM(2018) 393). In navolging van het 
oplossingenmodel van bij de vorige overgangsperiode (1310/2013), moet het mogelijk zijn 
betalingen uit te voeren onder minder beperkende voorwaarden.

Amendement 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van 
de corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

Schrappen

Or. en

Amendement 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van 
de corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan overeenkomstig 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] is van 
toepassing;

(b) het Elfpo-bijdragepercentage van 
de corresponderende interventie in het 
strategisch GLB-plan;

Or. en

Motivering

De voorgestelde overgangsbepalingen inzake de subsidiabiliteitsregels voor uitgaven van 
vorige programmeringsperioden zijn te beperkend. Er moet met name voor worden gezorgd 
dat betalingen verder worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de horizontale 
verordening voor de periode 2021-2027 (COM(2018) 393). In navolging van het 
oplossingenmodel van bij de vorige overgangsperiode (1310/2013), moet het mogelijk zijn 
betalingen uit te voeren onder minder beperkende voorwaarden.

Amendement 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het in artikel 63, lid 2, van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] bedoelde geïntegreerde 
systeem is van toepassing op de juridische 
verbintenissen die zijn aangegaan in het 
kader van maatregelen die 
corresponderen met de areaal- en 
diergebonden interventietypes als vermeld 
in titel III, hoofdstukken II en IV, van 
Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen], en er wordt 
duidelijk aangeven om welke 
verrichtingen het gaat; en

Schrappen

Or. en
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Amendement 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de betalingen voor de juridische 
verbintenissen als bedoeld onder c), 
worden binnen de in artikel 42 van 
Verordening (EU) [horizontale 
verordening] vastgelegde periode gedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uitgaven in verband met 
juridische verbintenissen in het kader van 
de artikelen 14 tot en met 18, artikel 19, 
lid 1, onder a) en b), artikel 20, de 
artikelen 22 tot en met 27 en de 
artikelen 35, 38, 39 en 39 bis van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 en 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 mogen ook worden betaald 
tussen 1 januari 2022 en 31 december 
2023, of december 2024 in het geval van 
verlengde 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, 
wanneer de Elfpo-financiering 2014-2020 
is opgebruikt.

Or. en
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Motivering

In een nieuw lid dienen de uitgaven in verband met juridische verbintenissen voor alle niet-
GBCS meerjarige maatregelen van de periode 2014-2020 te worden opgenomen als in 
aanmerking komende voor een Elfpo-bijdrage in de periode 2022-2027 van het strategisch 
GLB-plan.

Amendement 286
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
activiteitenprogramma’s ter ondersteuning 
van de sector olijfolie en tafelolijven die 
zijn opgesteld voor de periode 1 april 2018 
tot en met 31 maart 2021, worden verlengd 
en eindigen op 31 december 2021. De 
relevante producentenorganisaties die in 
het kader van artikel 152 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 zijn erkend, de 
relevante unies van 
producentenorganisaties die in het kader 
van artikel 156 van die verordening zijn 
erkend, en de relevante brancheorganisaties 
die in het kader van artikel 157 van die 
verordening zijn erkend, wijzigen hun 
activiteitenprogramma op basis van deze 
verlenging. De gewijzigde 
activiteitenprogramma’s worden uiterlijk 
op 31 december 2020 aan de Commissie 
toegezonden.

1. De in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
activiteitenprogramma’s ter ondersteuning 
van de sector olijfolie en tafelolijven die 
zijn opgesteld voor de periode 1 april 2018 
tot en met 31 maart 2021, worden verlengd 
en eindigen op 31 december 2023. De 
relevante producentenorganisaties die in 
het kader van artikel 152 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 zijn erkend, de 
relevante unies van 
producentenorganisaties die in het kader 
van artikel 156 van die verordening zijn 
erkend, en de relevante brancheorganisaties 
die in het kader van artikel 157 van die 
verordening zijn erkend, wijzigen hun 
activiteitenprogramma op basis van deze 
verlenging. De gewijzigde 
activiteitenprogramma’s worden uiterlijk 
op 31 december 2020 aan de Commissie 
toegezonden.

Or. en

Amendement 287
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
activiteitenprogramma’s ter ondersteuning 
van de sector olijfolie en tafelolijven die 
zijn opgesteld voor de periode 1 april 2018 
tot en met 31 maart 2021, worden verlengd 
en eindigen op 31 december 2021. De 
relevante producentenorganisaties die in 
het kader van artikel 152 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 zijn erkend, de 
relevante unies van 
producentenorganisaties die in het kader 
van artikel 156 van die verordening zijn 
erkend, en de relevante brancheorganisaties 
die in het kader van artikel 157 van die 
verordening zijn erkend, wijzigen hun 
activiteitenprogramma op basis van deze 
verlenging. De gewijzigde 
activiteitenprogramma’s worden uiterlijk 
op 31 december 2020 aan de Commissie 
toegezonden.

1. De in artikel 29 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
activiteitenprogramma’s ter ondersteuning 
van de sector olijfolie en tafelolijven die 
zijn opgesteld voor de periode 1 april 2018 
tot en met 31 maart 2021, worden verlengd 
en eindigen op 31 december 2022. De 
relevante producentenorganisaties die in 
het kader van artikel 152 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 zijn erkend, de 
relevante unies van 
producentenorganisaties die in het kader 
van artikel 156 van die verordening zijn 
erkend, en de relevante brancheorganisaties 
die in het kader van artikel 157 van die 
verordening zijn erkend, wijzigen hun 
activiteitenprogramma op basis van deze 
verlenging. De gewijzigde 
activiteitenprogramma’s worden uiterlijk 
op 31 december 2020 aan de Commissie 
toegezonden.

Or. en

Amendement 288
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – aanhef

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
na 31 december 2021, dienen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek in om hun operationele 
programma:

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
na 31 december 2021, kunnen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek indienen om hun operationele 
programma:

Or. fr
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Motivering

De lidstaten moeten erkende producentenorganisaties kunnen voorstellen dat een 
operationeel programma dat na 31 december 2021 afloopt, wordt gehandhaafd tot het einde 
ervan, zoals in de vorige overgangsperiode het geval was.

Amendement 289
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – aanhef

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
na 31 december 2021, dienen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek in om hun operationele 
programma:

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
na 31 december 2021, kunnen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek indienen om hun operationele 
programma:

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de lidstaten de mogelijkheid te geven om erkende 
producentenorganisaties voor te stellen dat een operationeel programma dat na 31 december 
2021 afloopt, wordt gehandhaafd tot het einde ervan, zoals in de vorige overgangsperiode het 
geval was.

Amendement 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
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na 31 december 2021, dienen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek in om hun operationele 
programma:

na 31 december 2021, kunnen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek indienen om hun operationele 
programma:

Or. en

Motivering

Het moet voor de lidstaten mogelijk zijn om aan de erkende producentenorganisaties voor te 
stellen dat een operationeel programma dat afloopt na 31 december 2021 tot afloop ervan 
kan worden behouden, zoals dat tijdens de vorige overgangsperiode het geval was.

Amendement 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
na 31 december 2021, dienen uiterlijk op 
15 september 2021 bij die lidstaat een 
verzoek in om hun operationele 
programma:

Erkende producentenorganisaties in de 
sector groenten en fruit met een in artikel 
33 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
bedoeld operationeel programma dat door 
de lidstaat is goedgekeurd en doorloopt tot 
na het einde van de overgangsperiode, 
dienen uiterlijk op 15 september 2021 bij 
die lidstaat een verzoek in om hun 
operationele programma:

Or. en

Motivering

De producentenorganisaties in de sector groenten en fruit die een operationeel programma 
uitvoeren dat na 31 december 2021 afloopt, moeten ook de mogelijkheid krijgen om ervoor te 
kiezen hun respectieve programma’s aan te passen of te vervangen om te voldoen aan de 
nieuwe verordening strategische plannen of deze programma’s onveranderd te blijven 
uitvoeren tot zij aflopen, overeenkomstig de wetgeving die van kracht was toen ze werden 
goedgekeurd (Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikelen 32, 33, 34, enz.). 
Producentenorganisaties van de sector groente en fruit moeten dezelfde kansen krijgen als in 
de sectoren wijn en bijenteelt.
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Amendement 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te vervangen door een nieuw, in het 
kader van Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] goedgekeurd 
programma.

(b) te vervangen door een nieuw, in het 
kader van Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] goedgekeurd 
programma; of

Or. en

Amendement 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te vervangen door een nieuw, in het 
kader van Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] goedgekeurd 
programma.

(b) te vervangen door een nieuw, in het 
kader van Verordening (EU) [verordening 
strategische GLB-plannen] goedgekeurd 
programma; of

Or. it

Amendement 294
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verder te kunnen uitvoeren tot het 
einde ervan in overeenstemming met de 
vorige wetgeving die van kracht was.

Or. es
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Motivering

De producentenorganisaties in de sector groente en fruit moeten dezelfde mogelijkheden 
hebben als in de wijn- en bijenteeltsector.

Amendement 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) tot het einde ervan te laten 
doorlopen onder de voorwaarden die van 
toepassing zijn op basis van de op de dag 
van de goedkeuring van het programma 
geldende bepalingen.

Or. en

Motivering

Overgangsbepalingen met betrekking tot interventies in de sector fruit en groenten moeten 
worden uitgebreid met de mogelijkheid om het operationele programma van de 
producentenorganisaties voort te zetten onder de “oude”, in het kader van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 goedgekeurde regels, tot zij hun gewone einddatum bereiken. Het gebrek aan 
dergelijke overgangsbepalingen geeft aanleiding tot bezorgdheid omtrent de financiële 
gevolgen voor de producentenorganisaties die hun operationele programma’s niet voor 
31 december 2021 zullen aanpassen aan de nieuwe regels.

Amendement 296
Paolo De Castro, Pina Picierno

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) te voltooien op basis van de 
regelgeving die bij de goedkeuring ervan 
van kracht was.

Or. it
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel uniformiteit te waarborgen gedurende de hele looptijd van de 
sectorale GMO’s (wijn, olie en honing), teneinde geen juridische en financiële leemtes te 
doen ontstaan voor de landbouwers. Bijgevolg dringt zich een wijziging op waardoor de 
producentenorganisaties in de sector groenten en fruit de reeds goedgekeurde operationele 
programma’s kunnen afwerken op basis van de eerder geldende regelgeving, zonder dat zij 
moeten worden gewijzigd of door andere operationele programma’s worden vervangen.

Amendement 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) tot het einde ervan te laten 
doorlopen onder de in het kader van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1308/2013 geldende voorwaarden.

Or. en

Motivering

De producentenorganisaties in de sector groenten en fruit die een operationeel programma 
uitvoeren dat na 31 december 2021 afloopt, moeten ook de mogelijkheid krijgen om ervoor te 
kiezen hun respectieve programma’s aan te passen of te vervangen om te voldoen aan de 
nieuwe verordening strategische plannen of deze programma’s onveranderd te blijven 
uitvoeren tot zij aflopen, overeenkomstig de wetgeving die van kracht was toen ze werden 
goedgekeurd (Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikelen 32, 33, 34, enz.). 
Producentenorganisaties van de sector groente en fruit moeten dezelfde kansen krijgen als in 
de sectoren wijn en bijenteelt.

Amendement 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) tot het einde ervan te laten 
doorlopen onder de voorwaarden die van 
toepassing zijn op basis van de op de dag 
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van de goedkeuring van het programma 
geldende bepalingen.

Or. en

Amendement 299
Isabel Carvalhais

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 
2021 indient, eindigt haar in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 
goedgekeurde operationele programma op 
31 december 2021.

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet indient, blijven voor haar in 
het kader van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 goedgekeurde operationele 
programma de relevante bepalingen van 
die verordening gelden totdat het 
operationele programma afloopt. De 
looptijd van het operationele programma 
wordt echter niet verlengd na het 
oorspronkelijk goedgekeurde tijdsschema.

Or. en

Motivering

De producentenorganisaties in de sector groenten en fruit die een operationeel programma 
hebben dat doorloopt tot na de overgangsperiode moeten over de mogelijkheid beschikken om 
het programma, zoals het werd goedgekeurd, te behouden tot het afloopt.

Amendement 300
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 2021 
indient, eindigt haar in het kader van 

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 2021 
indient, zijn de bepalingen van 
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Verordening (EU) nr. 1308/2013 
goedgekeurde operationele programma op 
31 december 2021.

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van 
toepassing op haar operationele 
programma tot het einde ervan.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de lidstaten de mogelijkheid te geven om erkende 
producentenorganisaties voor te stellen dat een operationeel programma dat na 31 december 
2021 afloopt, wordt gehandhaafd tot het einde ervan, zoals in de vorige overgangsperiode het 
geval was.

Amendement 301
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 2021 
indient, eindigt haar in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 
goedgekeurde operationele programma op 
31 december 2021.

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 2021 
indient, zijn de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van 
toepassing op haar operationele 
programma tot het einde ervan.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten erkende producentenorganisaties kunnen voorstellen dat een 
operationeel programma dat na 31 december 2021 afloopt, wordt gehandhaafd tot het einde 
ervan, zoals in de vorige overgangsperiode het geval was.

Amendement 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 2021 
indient, eindigt haar in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 
goedgekeurde operationele programma op 
31 december 2021.

Wanneer een erkende 
producentenorganisatie een dergelijk 
verzoek niet uiterlijk op 15 september 2021 
indient, zijn de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van 
toepassing op haar operationele 
programma tot aan het einde van dat 
programma.

Or. en

Motivering

Het moet voor de lidstaten mogelijk zijn om aan de erkende producentenorganisaties voor te 
stellen dat een operationeel programma dat afloopt na 31 december 2021 tot afloop kan 
worden behouden, zoals dat tijdens de vorige overgangsperiode het geval was.

Amendement 303
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 40 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
steunprogramma’s in de wijnsector 
eindigen op 15 oktober 2023. De artikelen 
39 tot en met 54 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op uitgaven en betalingen 
die zijn gedaan voor acties die vóór 16 
oktober 2023 overeenkomstig die 
verordening worden uitgevoerd in het 
kader van de in de artikelen 39 tot en met 
52 van die verordening bedoelde 
steunregeling.

3. De in artikel 40 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
steunprogramma’s in de wijnsector 
eindigen op 15 oktober 2023. De artikelen 
39 tot en met 54 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op acties die vóór 16 
oktober 2023 overeenkomstig die 
verordening zijn geselecteerd met 
betrekking tot uitgaven en betalingen die 
zijn gedaan voor acties die vóór 16 oktober 
2023 overeenkomstig die verordening 
worden uitgevoerd in het kader van de in 
de artikelen 39 tot en met 52 van die 
verordening bedoelde steunregeling.

Or. fr
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Motivering

De huidige bepaling zou grote rechtsonzekerheid voor de begunstigden en de betaalorganen 
veroorzaken. Het is van belang dat verbintenissen die vóór 16 oktober 2023 zijn aangegaan, 
na die datum verder kunnen worden betaald overeenkomstig de subsidiabiliteitsregels die zijn 
vastgesteld in het huidige aangemelde nationale plan voor de periode 2019-2023.

Amendement 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 40 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
steunprogramma’s in de wijnsector 
eindigen op 15 oktober 2023. De artikelen 
39 tot en met 54 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op uitgaven en betalingen 
die zijn gedaan voor acties die vóór 16 
oktober 2023 overeenkomstig die 
verordening worden uitgevoerd in het 
kader van de in de artikelen 39 tot en met 
52 van die verordening bedoelde 
steunregeling.

3. De in artikel 40 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
steunprogramma’s in de wijnsector 
eindigen op 15 oktober 2023. De artikelen 
39 tot en met 54 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op acties die vóór 16 
oktober 2023 overeenkomstig die 
verordening worden geselecteerd voor wat 
betreft uitgaven en betalingen in het kader 
van de in de artikelen 39 tot en met 52 van 
die verordening bedoelde steunregeling.

Or. en

Motivering

De huidige bepaling zou veel rechtsonzekerheid veroorzaken voor begunstigden en 
betaalorganen door vast te stellen dat tijdens de huidige programmeringsperiode opgestarte 
acties zouden worden betaald overeenkomstig de regels van het toekomstige GLB. Het is 
belangrijk te verzekeren dat verbintenissen die zijn aangegaan vóór 16 oktober 2023 ook na 
die datum kunnen worden betaald, overeenkomstig de regels inzake subsidiabiliteit van het 
huidige nationale plan, met kennisgeving voor 2019-2023.

Amendement 305
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 40 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
steunprogramma’s in de wijnsector 
eindigen op 15 oktober 2023. De artikelen 
39 tot en met 54 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op uitgaven en betalingen 
die zijn gedaan voor acties die vóór 16 
oktober 2023 overeenkomstig die 
verordening worden uitgevoerd in het 
kader van de in de artikelen 39 tot en met 
52 van die verordening bedoelde 
steunregeling.

3. De in artikel 40 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde 
steunprogramma’s in de wijnsector 
eindigen op 15 oktober 2023. De artikelen 
39 tot en met 54 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op acties die vóór 16 
oktober 2023 overeenkomstig die 
verordening zijn geselecteerd met 
betrekking tot uitgaven en betalingen die 
zijn gedaan in het kader van de in de 
artikelen 39 tot en met 52 van die 
verordening bedoelde steunregeling.

Or. fr

Motivering

De huidige bepaling zou grote rechtsonzekerheid voor de begunstigden en de betaalorganen 
veroorzaken, door te bepalen dat de in de huidige programmeringsperiode gestarte acties 
worden betaald volgens de regels van het toekomstige GLB. Het is van belang dat 
verbintenissen die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan, na die datum verder kunnen worden 
betaald overeenkomstig de subsidiabiliteitsregels die zijn vastgesteld in het huidige 
aangemelde nationale plan voor de periode 2019-2022.

Amendement 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 55 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde nationale 
programma’s in de bijenteeltsector 
eindigen op 31 juli 2022. De artikelen 55, 
56 en 57 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op uitgaven en betalingen 
die worden gedaan voor acties die vóór 1 
augustus 2022 overeenkomstig die 
verordening worden uitgevoerd in het 
kader van de in artikel 55 van die 

4. De in artikel 55 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde nationale 
programma’s in de bijenteeltsector 
eindigen op 31 juli 2022. De artikelen 55, 
56 en 57 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op acties die vóór 1 
augustus 2022 overeenkomstig die 
verordening worden geselecteerd voor wat 
betreft uitgaven en betalingen in het kader 
van de in artikel 55 van die verordening 



AM\1199799NL.docx 137/142 PE648.383v01-00

NL

verordening bedoelde steunregeling. bedoelde steunregeling.

Or. en

Motivering

De huidige bepaling zou veel rechtsonzekerheid veroorzaken voor begunstigden en 
betaalorganen door vast te stellen dat tijdens de huidige programmeringsperiode opgestarte 
acties zouden worden betaald overeenkomstig de regels van het toekomstige GLB.

Amendement 307
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 55 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde nationale 
programma’s in de bijenteeltsector 
eindigen op 31 juli 2022. De artikelen 55, 
56 en 57 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op uitgaven en betalingen 
die worden gedaan voor acties die vóór 1 
augustus 2022 overeenkomstig die 
verordening worden uitgevoerd in het 
kader van de in artikel 55 van die 
verordening bedoelde steunregeling.

4. De in artikel 55 van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 bedoelde nationale 
programma’s in de bijenteeltsector 
eindigen op 31 juli 2022. De artikelen 55, 
56 en 57 van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 blijven na 31 december 2021 
van toepassing op acties die vóór 1 
augustus 2022 overeenkomstig die 
verordening zijn geselecteerd met 
betrekking tot uitgaven en betalingen die 
worden gedaan in het kader van de in 
artikel 55 van die verordening bedoelde 
steunregeling.

Or. fr

Motivering

De huidige bepaling zou grote rechtsonzekerheid voor de begunstigden en de betaalorganen 
veroorzaken, door te bepalen dat de in de huidige programmeringsperiode gestarte acties 
worden betaald volgens de regels van het toekomstige GLB. Het is van belang dat 
verbintenissen die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan, na die datum verder kunnen worden 
betaald overeenkomstig de subsidiabiliteitsregels die zijn vastgesteld in het huidige 
aangemelde nationale plan voor de periode 2019-2022.

Amendement 308
Isabel Carvalhais
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2021 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

6. Wat de in de leden 2, 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na het einde van 
de overgangsperiode van toepassing op 
uitgaven en betalingen die na die datum 
voor de overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 uitgevoerde acties zijn 
gedaan tot aan het eind van de in de leden 
3 en 4 van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen en, indien van toepassing, 
tot aan het eind van de in lid 2 van het 
onderhavige artikel bedoelde operationele 
programma’s.

Or. en

Motivering

De producentenorganisaties in de sector groenten en fruit die een operationeel programma 
hebben dat doorloopt tot na de overgangsperiode moeten over de mogelijkheid beschikken om 
het programma, zoals het werd goedgekeurd, te behouden tot het afloopt.

Amendement 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 

6. Wat de in de leden 2, 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
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steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2021 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013, de artikelen 32, 33 en 34 
van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en 
de relevante bepalingen van gedelegeerde 
en uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na het eind van 
de overgangsperiode van toepassing op 
uitgaven en betalingen die na die datum 
voor de overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 uitgevoerde acties zijn 
gedaan tot aan het eind van de in de leden 
3 en 4 van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen. 

Or. en

Motivering

De producentenorganisaties in de sector groenten en fruit die een operationeel programma 
uitvoeren dat na 31 december 2021 afloopt, moeten ook de mogelijkheid krijgen om ervoor te 
kiezen hun respectieve programma’s aan te passen of te vervangen om te voldoen aan de 
nieuwe verordening strategische plannen of deze programma’s onveranderd te blijven 
uitvoeren tot zij aflopen, overeenkomstig de wetgeving die van kracht was toen ze werden 
goedgekeurd (Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikelen 32, 33, 34, enz.). 
Producentenorganisaties van de sector groente en fruit moeten dezelfde kansen krijgen als in 
de sectoren wijn en bijenteelt.

Amendement 310
Mazaly Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 

6. Wat de in de leden 2, 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013, de artikelen 32, 33 en 34 
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van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2021 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en 
de relevante bepalingen van gedelegeerde 
en uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2021 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 2, 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

Or. es

Motivering

Gevolg van de toevoeging van een nieuw punt in artikel 7, lid 2, eerste alinea.

Amendement 311
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2021 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2023 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen. 

Or. en
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Amendement 312
Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2021 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

6. Wat de in de leden 3 en 4 van het 
onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen betreft, blijven artikel 7, 
lid 3, de artikelen 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 
67, 68, 70 tot en met 75, 77, 91 tot en met 
97, 99 en 100, artikel 102, lid 2, en de 
artikelen 110 en 111 van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 en de relevante bepalingen 
van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die verband 
houden met die artikelen, na 31 december 
2022 van toepassing op uitgaven en 
betalingen die na die datum voor de 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1308/2013 uitgevoerde acties zijn gedaan 
tot aan het eind van de in de leden 3 en 4 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steunregelingen.

Or. en

Amendement 313
Juozas Olekas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De in bijlagen I en II omschreven 
financiële toewijzingen worden zodanig 
bepaald dat het streefcijfer van 100 % van 
het EU-gemiddelde tegen het einde van de 
overgangsperiode kan worden gehaald.

Or. en
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Amendement 314
Bronis Ropė
namens de Greens/EFA-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel I – hoofdstuk IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IV bis
Financiële bepalingen

Artikel 7 bis
De in bijlagen I en II omschreven 
financiële toewijzingen worden zodanig 
bepaald dat het streefcijfer van 100 % van 
het EU-gemiddelde tegen het einde van de 
overgangsperiode kan worden gehaald.

Or. en


