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Amendement 317
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwreserve Europese reserve voor het beheer van 
landbouwcrises

Or. fr

Amendement 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een Europese reserve voor het 
beheer van landbouwcrises aangelegd die 
bedoeld is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt en om te 
worden ingezet zodat de Unie snel en 
doeltreffend kan reageren in crisissituaties 
die de landbouwproductie, -verwerking
of -distributie treffen ("de crisisreserve").

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd het toepassingsgebied te verduidelijken van de 
landbouwreserve die door de Unie moet worden ingezet om snel en doeltreffend te reageren 
in crisissituaties die de landbouwproductie, -verwerking of -distributie treffen.

Amendement 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
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Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").
Het startbedrag dat moet worden 
gereserveerd voor landbouwdoeleinden in 
2021 wordt vastgelegd in de begroting van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Or. en

Amendement 320
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve"). 
Het oorspronkelijk aan de 
landbouwreserve toegewezen bedrag voor 
2021 wordt vastgesteld in de algemene 
GLB-begroting.

Or. es

Amendement 321
Sofia Ribeiro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld 
is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het 
beheer of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of
-distributie treffen ("de 
landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt een 
reserve aangelegd die bedoeld is om 
aanvullende steun aan de landbouwsector 
te verlenen boven het plafond van het 
meerjarig financieel kader in 
crisissituaties die de landbouwproductie of
‑distributie treffen ("de crisisreserve").
Deze reserve moet duidelijkere en beter 
aangepaste activeringsmechanismen 
hebben, met name met betrekking tot de 
ultraperifere gebieden.

Or. en

Amendement 322
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een landbouwreserve aangelegd die 
bedoeld is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of te worden 
ingezet om direct en effectief te kunnen 
reageren op crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen
("de landbouwreserve").

Or. en

Amendement 323
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld 
is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt een 
reserve aangelegd die bedoeld is om 
aanvullende steun aan de landbouwsector 
te verlenen voor het beheer of de 
stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").
De financiering van de landbouwreserve 
dient van buiten het ELGF en het Elfpo te 
komen.

Or. en

Amendement 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het
beheer of de stabilisatie van de markt of 
in crisissituaties die de landbouwproductie 
of -distributie treffen ("de
landbouwreserve").

Aan het begin van elk financieel jaar wordt 
in het ELGF een landbouwreserve
aangelegd die bedoeld is om aanvullende 
steun aan de landbouwsector te verlenen 
voor het beheren of stabiliseren van 
markten, of om door te Unie te worden 
aangewend om snel en effectief te kunnen 
reageren op crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen
(de "landbouwreserve").

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de reikwijdte van de landbouwreserve die door de Unie kan 
worden ingezet om snel en effectief te reageren in crisissituaties die de landbouwproductie 
treffen te verduidelijken.

Amendement 325
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1



AM\1170200NL.docx 7/184 PE630.688v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld is 
om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of stabilisatie van de markt, of in 
crisissituaties, met inbegrip van extreme 
prijsschommelingen of 
weersomstandigheden, die de 
landbouwproductie of -distributie treffen
("de landbouwreserve").

Or. en

Amendement 326
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld 
is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt een 
reserve aangelegd die bedoeld is om 
aanvullende steun aan de landbouwsector 
te verlenen boven het plafond van het 
meerjarig financieel kader voor het beheer 
of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Or. en

Amendement 327
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld 
is om aanvullende steun aan de 

Aan het begin van elk jaar wordt in rubriek 
2 van de EU-begroting een reserve 
aangelegd die bedoeld is om aanvullende 
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landbouwsector te verlenen voor het
beheer of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

steun aan de landbouwsector te verlenen 
voor gedegen en soepele stabilisatie en
beheer van de markt in crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen
("de landbouwreserve").

Or. en

Motivering

We moeten de EU-reserve financieren vanuit een specifiek begrotingsonderdeel in rubriek 2 
van de EU-begroting.

Amendement 328
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld 
is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het 
beheer of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of
-distributie treffen ("de 
landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt een 
reserve aangelegd die bedoeld is om 
aanvullende steun aan de landbouwsector 
te verlenen boven het plafond van het 
meerjarig financieel kader in 
crisissituaties die de landbouwproductie of
‑distributie treffen ("de crisisreserve").

Or. en

Motivering

De crisisreserve dient buiten de reikwijdte van het MFK te vallen.

Amendement 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De door het ELGF in het voorgaande jaar 
niet verleende kredieten gaan naar de 
voor de reserve bestemde middelen.

Or. es

Motivering

Het doel van dit amendement is te voorkomen dat de financiële discipline automatisch wordt 
toegepast.

Amendement 330
Sofia Ribeiro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

Schrappen

Or. en

Amendement 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting en worden, voor het jaar of 
de jaren waarvoor aanvullende steun is 
vereist, beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de volgende 
maatregelen:

Or. fr
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Motivering

Met dit amendement wordt beoogd het artikel anders op te stellen in samenhang met de 
andere ingediende amendementen, waarbij de verschillende financierbare maatregelen 
worden uiteengezet.

Amendement 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De kredieten van de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting en worden in het financieel 
jaar of de financiële jaren waarin 
aanvullende steun vereist is, aangewend 
voor de financiering van de volgende 
maatregelen:

Or. en

Amendement 333
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De kredieten van de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting en worden in financiële 
jaren waarin aanvullende steun vereist is, 
aangewend voor de financiering van de 
volgende maatregelen:

Or. en

Amendement 334
Nicola Caputo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De kredieten voor de crisisreserve voor de 
landbouw worden niet rechtstreeks 
opgenomen in de Uniebegroting, maar 
vallen buiten het plafond van het 
meerjarig financieel kader.

Or. en

Motivering

De crisisreserve dient buiten de reikwijdte van het MFK te vallen.

Amendement 335
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting, maar vallen buiten het 
plafond van het meerjarig financieel 
kader.

Or. en

Amendement 336
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De aanvankelijke kredieten voor de 
landbouwreserve komen niet uit de GLB-
begroting.
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Or. en

Amendement 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) maatregelen ter financiering van 
50 % van de vergoedingen die zijn betaald 
als herverzekering van de 
klimaatverzekeringen zoals bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU) …/... 
[verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] voor crises waarbij de 
verhouding tussen het bedrag van de aan 
landbouwers gestorte schadevergoedingen 
en het bedrag van de ontvangen 
verzekeringspremies tussen 170 en 230 %
ligt;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een gedeeltelijke herverzekering van de 
risicobeheerinstrumenten in te voeren in geval van ernstige crises waarbij de verhouding 
tussen aan landbouwers gestorte schadevergoedingen en het bedrag van de ontvangen 
premies tussen 170 (één jaar op zestig) en 230 % (één jaar op honderd) ligt, teneinde het 
risiconiveau te verlagen met het oog op de ontwikkeling van deze instrumenten en de 
verlaging van het bedrag van de verzekeringspremies voor landbouwers, in overeenstemming 
met de doelstellingen van de Europese Commissie.

Amendement 338
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) maatregelen te nemen met 
betrekking tot instrumenten voor 
inkomensstabilisatie, zoals bedoeld in 
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artikel 70 van Verordening (EU) ... / ... 
[verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] in het geval van een 
marktcrisis met een hogere frequentie dan 
een vooraf per sector vastgestelde 
drempelwaarde;

Or. en

Amendement 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de maatregelen voor het 
gedeeltelijk financieren van de 
compensatie die is uitgekeerd als 
herverzekering voor de 
klimaatverzekering, zoals bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU) ... / ... 
[verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] voor terugkerende 
klimaatcrises van meer dan zestig jaar;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een gedeeltelijke herverzekering te introduceren voor de 
klimaatverzekering, waarnaar wordt verwezen in artikel 70 van de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen, als maatregel die in aanmerking komt voor steun vanuit de 
landbouwreserve in geval van ernstige crisissituaties waar de verhouding tussen het bedrag 
dat als compensatie aan landbouwers wordt uitbetaald en het bedrag aan ontvangen 
verzekeringspremies hoger is dan 170 (één jaar in zestig jaar). De 
herverzekeringsmaatregelen zijn bedoeld om het risiconiveau te verlagen om de ontwikkeling 
van het gebruik van deze hulpmiddelen voor risicobeheer door landbouwers mogelijk te 
maken, en het bedrag van de verzekeringspremies te verlagen.

Amendement 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
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Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen voor het overnemen 
van de vergoedingen die zijn betaald door 
inkomensstabiliseringsinstrumenten zoals 
bedoeld in artikel 70 van Verordening 
(EU) …/... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] aan 
aangesloten landbouwers in geval van 
marktcrises met een frequentie boven een 
vooraf bepaalde sectorale drempel en 
waarvan ook niet bij deze instrumenten 
aangesloten landbouwers profijt kunnen 
trekken zonder dat zij via deze 
maatregelen en/of via staatssteun een 
gunstigere behandeling kunnen genieten;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een overname van inkomensstabiliseringsinstrumenten in 
te voeren in geval van ernstige crises met een frequentie boven een door de Commissie via 
gedelegeerde handelingen vooraf bepaalde sectorale drempel, teneinde het risiconiveau te 
verlagen met het oog op de ontwikkeling van deze instrumenten en de verlaging van het 
bedrag van de financiële bijdragen van landbouwers, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Europese Commissie.

Amendement 341
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen voor de preventie en 
het beheer van marktverstoring, 
vastgelegd in artikel 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) Nr. 1308/2013, 
voorgesteld door de Europese Commissie 
en uitgevoerd na de maatregelen die zijn 
vastgelegd in artikel 14, lid 1, alinea 2, 
onder a).



AM\1170200NL.docx 15/184 PE630.688v01-00

NL

Or. en

Amendement 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen te nemen met 
betrekking tot instrumenten voor 
inkomensstabilisatie, zoals bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU) ... / ... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] in het geval van een marktcrisis 
met een hogere frequentie dan een vooraf 
per sector vastgestelde drempelwaarde;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een maatregel te introduceren om de instrumenten voor 
inkomensstabilisatie, waarnaar wordt verwezen in artikel 70 van de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen, over te nemen als maatregelen die in aanmerking komen voor 
steun vanuit de landbouwreserve in geval van ernstige crisissituaties met een frequentie die 
hoger is dan vooraf door de Europese Commissie door middel van gedelegeerde handelingen 
voor de betreffende sector is vastgesteld. De herlocatiemaatregelen zijn bedoeld om het 
risiconiveau te verlagen om de ontwikkeling van het gebruik van deze hulpmiddelen voor 
risicobeheer door landbouwers mogelijk te maken, en het bedrag van de verzekeringspremies 
te verlagen.

Amendement 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatregelen voor de preventie en 
het beheer van marktverstoring, 
vastgelegd in artikel 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) Nr. 1308/2013, welke 
dienen te worden voorgesteld door de 
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Europese Commissie en uitgevoerd zodra 
de regelingen waarnaar wordt verwezen 
in artikel 14, lid 1, alinea 2, onder a bis) 
of a ter) zijn uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het doel van dit amendement is te verduidelijken dat artikel 219 tot 221 betrekking hebben op 
maatregelen voor de preventie en het beheer van marktverstoringen die zijn vastgelegd in de 
integrale GMO en dat de activering van dergelijke maatregelen door de Commissie zonder 
uitstel moet worden voltrokken als de crisissituatie dermate ernstig is dat deze de activering 
van herverzekeringsmaatregelen voor klimaatverzekering of IST-relais vereist.

Amendement 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) uitzonderlijke maatregelen voor 
voorkoming en beheer van 
marktverstoringen zoals bedoeld in de 
artikelen 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat de artikelen 219 tot en met 221 
betrekking hebben op de in de GMO-verordening bedoelde maatregelen voor voorkoming en 
beheer van marktverstoringen.

Amendement 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De middelen uit de landbouwreserve 
worden beschikbaar gesteld voor 
maatregelen in het kader van de artikelen 
8 tot en met 21 en 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 voor het 
jaar of de jaren waarvoor de aanvullende 
steun vereist is.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de herformulering van dit artikel.

Amendement 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen uit de landbouwreserve 
worden beschikbaar gesteld voor 
maatregelen in het kader van de artikelen 
8 tot en met 21 en 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 voor het 
jaar of de jaren waarvoor de aanvullende 
steun vereist is.

Schrappen

Or. en

Motivering

De EU-reserve moet worden gefinancierd vanuit een specifiek begrotingsonderdeel in 
rubriek 2 van de EU-begroting.

Amendement 347
Jean Arthuis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Aan het begin van elk financieel jaar 
wordt in het ELGF een landbouwreserve 
aangelegd om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het 
beheren of stabiliseren van markten, of 
om door te Unie te worden aangewend om 
snel en effectief te kunnen reageren op 
crisissituaties die de landbouwproductie 
of -distributie treffen (de 
"landbouwreserve").

Or. en

Amendement 348
Jean Arthuis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten van de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting en worden aangewend, in 
het financieel jaar of de financiële jaren 
waarin aanvullende steun vereist is, voor 
de financiering van de volgende 
maatregelen:

(a) de maatregelen voor het 
gedeeltelijk financieren van de 
compensatie die is uitgekeerd als 
herverzekering voor de 
klimaatverzekering, zoals bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU) ... / ... 
[verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] voor terugkerende 
klimaatcrisissituaties van meer dan zestig
jaar;

(b) maatregelen voor de preventie en 
het beheer van marktverstoring, 
vastgelegd in artikel 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) Nr. 1308/2013, welke 
dienen te worden voorgesteld door de 
Europese Commissie en uitgevoerd zodra 
de regelingen waarnaar wordt verwezen 
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in artikel 14, lid 1, alinea 2, onder a bis) 
of a ter) zijn uitgevoerd.

Or. en

Amendement 349
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 
in het lopende of het daaropvolgende jaar 
en rekening houdend met de in het ELGF
beschikbare kredieten.

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
van het volgende GLB. De Commissie kan 
het bedrag van de landbouwreserve in de 
loop van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen of 
-vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar alsook de aard en 
urgentie van de crises, teneinde zo 
doeltreffend mogelijk tegemoet te komen 
aan de behoeften van landbouwers. Deze 
herevaluatie vindt plaats rekening 
houdend met de in de begroting van de 
Europese Unie van het lopende jaar
beschikbare kredieten.

Or. fr

Amendement 350
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 

Het bedrag van de crisisreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar en wordt 
gedurende de periode 2021-2027 
geleidelijk verhoogd tot een maximale 
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jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 
in het lopende of het daaropvolgende jaar 
en rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

toewijzing van 1,5 miljard EUR in 
lopende prijzen.
De Commissie kan het bedrag van de 
landbouwreserve in de loop van het jaar 
aanpassen wanneer dat passend is gelet op 
marktontwikkelingen of -vooruitzichten in 
het lopende of het daaropvolgende jaar en 
rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de geleidelijke vorming van een landbouwreserve voorgesteld 
waarvan de kritische massa (1,5 miljard EUR) voldoende zou zijn om marktverstoringen te 
kunnen beheren. Het bedrag van 400 miljoen EUR lijkt veel te laag, en dat terwijl de 
volledige uitgaven in het kader van de crises tussen 2014 en 2016 ongeveer 2,8 miljard EUR 
bedroegen en een daadkrachtiger gebruik van de reserve op grond van een hernieuwd scala 
van instrumenten de belastingbetaler een stuk minder geld had gekost.

Amendement 351
Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen 
of -vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening 
houdend met de in het ELGF beschikbare 
kredieten.

Aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027 wordt 400 miljoen EUR in 
lopende prijzen in de crisisreserve 
opgenomen, ongeacht of de crisisreserve 
wordt gebruikt. De Commissie kan het 
bedrag van de crisisreserve in de loop van 
het jaar aanpassen wanneer dat passend is 
gelet op de ontwikkeling van 
crisissituaties en rekening houdend met 
de beschikbare inkomsten uit 
bestemmingsontvangsten of afkomstig van 
terugbetalingen in verband met 
onregelmatigheden in de landbouwsector 
in rubriek 2 als primaire en belangrijkste 
bron.

Or. et
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Amendement 352
Jean Arthuis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen of 
-vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

Het bedrag van de landbouwreserve wordt 
geleidelijk gerealiseerd over de periode 
2021-2017 door middel van een jaarlijkse 
financiële toewijzing van ten minste
400 miljoen EUR aan het begin van elk 
jaar van de periode om een maximum te 
bereiken van 1 700 000 000 EUR.
De Commissie kan het bedrag van de 
landbouwreserve in de loop van het jaar 
aanpassen wanneer dat passend is gelet op 
marktontwikkelingen of -vooruitzichten in 
het lopende of het daaropvolgende jaar en 
rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

Or. en

Amendement 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 
in het lopende of het daaropvolgende jaar
en rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan voorstellen
het bedrag van de jaarlijkse reserve aan te 
passen voor middel van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure, of kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 
in het lopende of het daaropvolgende jaar,
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rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

Or. en

Amendement 354
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen of 
-vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

De landbouwreserve wordt geleidelijk 
gerealiseerd over de periode 2021-2017 
door middel van een jaarlijkse financiële 
toewijzing van ten minste
400 miljoen EUR in lopende prijzen aan 
het begin van elk jaar om een maximum te 
bereiken van 1,5 miljard EUR. De 
Commissie kan het bedrag van de 
landbouwreserve in de loop van het jaar 
aanpassen wanneer dat passend is gelet op 
marktontwikkelingen of -vooruitzichten in 
het lopende of het daaropvolgende jaar en 
rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

Or. en

Amendement 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 600 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan, na 
instemming van het Europees Parlement 
en de Raad, alleen of op een met redenen 
omkleed verzoek van een lidstaat, het 
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in het lopende of het daaropvolgende jaar 
en rekening houdend met de in het ELGF 
beschikbare kredieten.

bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen of 
-vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

Or. fr

Amendement 356
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen 
of -vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

Het bedrag van de crisisreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021‑2027. De Commissie kan het 
bedrag van de crisisreserve in de loop van 
het jaar aanpassen wanneer dat passend is 
gelet op crisisontwikkelingen, rekening 
houdend met de beschikbare kredieten.

Or. en

Amendement 357
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen of 

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 500 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen of 
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-vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

-vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in rubriek 2 van de EU-begroting
beschikbare kredieten.

Or. en

Motivering

De financiering van de EU-landbouwreserve moet worden verhoogd naar 800 miljoen EUR, 
gelet op onze ervaringen in de praktijk bij eerdere crisissituaties.

Amendement 358
Nuno Melo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 
van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen 
of -vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

Het bedrag van de crisisreserve is ten 
minste 300 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021‑2027. De Commissie kan het 
bedrag van de crisisreserve in de loop van 
het jaar aanpassen wanneer dat passend is 
gelet op crisisontwikkelingen, rekening 
houdend met de beschikbare kredieten.

Or. en

Amendement 359
Sofia Ribeiro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021-2027. De Commissie kan het 
bedrag van de landbouwreserve in de loop 

Het bedrag van de crisisreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende 
prijzen aan het begin van elk jaar van de 
periode 2021‑2027. De Commissie kan het 
bedrag van de crisisreserve in de loop van 
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van het jaar aanpassen wanneer dat 
passend is gelet op marktontwikkelingen 
of -vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare kredieten.

het jaar aanpassen wanneer dat passend is 
gelet op crisisontwikkelingen, rekening 
houdend met de beschikbare kredieten.

Or. en

Amendement 360
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 
in het lopende of het daaropvolgende jaar 
en rekening houdend met de in het ELGF
beschikbare kredieten.

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -vooruitzichten 
in het lopende of het daaropvolgende jaar 
en rekening houdend met de beschikbare 
kredieten.

Or. en

Amendement 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de beschikbare kredieten als 
bedoeld in de eerste alinea niet toereikend 
zijn, kan als laatste optie financiële 
discipline worden toegepast om de 
crisisreserve op te vullen.

Or. en
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Motivering

Als laatste optie financiële discipline worden toegepast om de jaarlijkse crisisreserve op te 
vullen.

Amendement 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in het kader van Elfpo 
beschikbare kredieten niet voldoende zijn, 
kan het bedrag van de reserve via andere 
begrotingsmechanismen aan de bestaande 
behoeften worden aangepast.

Or. es

Amendement 363
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder d), 
van het Financieel Reglement worden niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd overgedragen om de landbouwreserve 
in de daaropvolgende begrotingsjaren te 
financieren.

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder d), 
van het Financieel Reglement worden 
niet-vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd overgedragen om de landbouwreserve 
in de daaropvolgende begrotingsjaren te 
financieren. Bovendien wordt, in afwijking 
van artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement, het totale 
ongebruikte bedrag van de crisisreserve 
dat aan het eind van 2020 beschikbaar is, 
overgedragen naar 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de in artikel 5, lid 2, onder c), 
bedoelde acties, en wordt het beschikbaar 
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gesteld voor de financiering van de 
landbouwreserve.

Or. en

Motivering

Het overdrachtsmechanisme dient te worden behouden.

Amendement 364
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder d), 
van het Financieel Reglement worden niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd overgedragen om de landbouwreserve 
in de daaropvolgende begrotingsjaren te 
financieren.

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder d), 
van het Financieel Reglement worden niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd overgedragen om de landbouwreserve 
in de daaropvolgende begrotingsjaren te 
financieren, waarbij kredieten van het ene 
op het andere jaar worden overgedragen, 
gedurende het hele begrotingsjaar.

Or. fr

Amendement 365
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van 
artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement, het totale 
ongebruikte bedrag van de crisisreserve 
dat aan het eind van 2020 beschikbaar is, 
overgedragen naar 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de in artikel 5, lid 2, onder c), 
bedoelde acties, en wordt het beschikbaar 

Schrappen
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gesteld voor de financiering van de 
landbouwreserve.

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld artikel 14, lid 2, te schrappen zodat de in 2020 aan de landbouwers 
onttrokken bedragen in 2021 opnieuw beschikbaar zijn en een afwijkende behandeling ten 
opzichte van andere boekjaren wordt vermeden.

Als het voorstel van de Commissie gehandhaafd wordt, kunnen we te maken krijgen met een 
groot aantal rechtszaken op grond van niet-naleving van de huidige 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 waarin is bepaald dat bedragen die aan het eind van het 
boekjaar niet voor crisismaatregelen ter beschikking zijn gesteld, worden uitbetaald.

Amendement 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar 
2021 zonder dat het terugvloeit naar de 
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Schrappen

Or. es

Amendement 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Bovendien wordt, in afwijking van 
artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement, het totale 
ongebruikte bedrag van de crisisreserve 
dat aan het eind van 2020 beschikbaar is, 
overgedragen naar 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de in artikel 5, lid 2, onder c), 
bedoelde acties, en wordt het beschikbaar 
gesteld voor de financiering van de 
landbouwreserve.

Schrappen

Or. ro

Amendement 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar 
2021 zonder dat het terugvloeit naar de 
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Schrappen

Or. en

Motivering

In het tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 –
Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord, stelde het Europees Parlement 
voor een aanvullend bedrag van 400 miljoen EUR uit te trekken voor de GLB-begroting ten 
aanzien van de niveaus van 2014-2020 om de landbouwreserve te realiseren. In samenhang 
met dit voorstel dient dit lid te worden geschrapt.
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Amendement 369
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van 
artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement, het totale 
ongebruikte bedrag van de crisisreserve 
dat aan het eind van 2020 beschikbaar is, 
overgedragen naar 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de in artikel 5, lid 2, onder c), 
bedoelde acties, en wordt het beschikbaar 
gesteld voor de financiering van de 
landbouwreserve.

Schrappen

Or. pl

Amendement 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van 
artikel 12, lid 2, onder d), van het 
Financieel Reglement, het totale 
ongebruikte bedrag van de crisisreserve 
dat aan het eind van 2020 beschikbaar is, 
overgedragen naar 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de in artikel 5, lid 2, onder c), 
bedoelde acties, en wordt het beschikbaar 
gesteld voor de financiering van de 
landbouwreserve.

Schrappen

Or. pl
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Amendement 371
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar
2021 zonder dat het terugvloeit naar de
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Bovendien dient het totale ongebruikte 
bedrag van de crisisreserve dat aan het eind 
van 2020 beschikbaar is, terug te vloeien
naar de begunstigden die in het 
voorafgaande jaar financiële discipline 
hebben ondergaan.

Or. en

Amendement 372
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar 
2021 zonder dat het terugvloeit naar de 
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
het laatste jaar van uitvoering van het 
huidige GLB (jaar N) beschikbaar is, 
overgedragen naar het eerste jaar van 
uitvoering van het volgende GLB (jaar 
N + 1), zonder dat het terugvloeit naar de 
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Or. fr
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Amendement 373
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar 
2021 zonder dat het terugvloeit naar de
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, teruggegeven aan 
landbouwers, overeenkomstig de in 2021 
geldende regels. De crisisreserve voor het 
jaar 2021 dient te worden opgevuld vanuit 
een aanvullend specifiek 
begrotingsonderdeel, toe te voegen aan 
rubriek 2 van de EU-begroting.

Or. en

Motivering

Ik ben het oneens met de regels van het crisisfonds die bepalen dat de bedragen die niet 
worden opgenomen in 2020 worden overgedragen naar de nieuwe reserve voor 2021. Dit 
bedrag moet worden teruggegeven aan de landbouwers, overeenkomstig de in 2021 geldende 
regels. De crisisreserve voor het jaar 2021 dient te worden opgevuld vanuit een aanvullend 
specifiek begrotingsonderdeel, toe te voegen aan rubriek 2 van de EU-begroting.

Amendement 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient bevoegd te zijn 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om dit artikel 
aan te vullen met een definitie van de 
drempelwaarden voor specifieke sectoren, 
zoals bepaald in artikel 14, lid 1, alinea 2, 
letter b.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is bedoeld om een maatregel te introduceren om de instrumenten voor 
inkomensstabilisatie, waarnaar wordt verwezen in artikel 70 van de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen, over te nemen als maatregelen die in aanmerking komen voor 
steun vanuit de landbouwreserve in geval van ernstige crisissituaties met een frequentie die 
hoger is dan vooraf door de Europese Commissie door middel van gedelegeerde handelingen 
voor de betreffende sector is vastgesteld. De herlocatiemaatregelen zijn bedoeld om het 
risiconiveau te verlagen om de ontwikkeling van het gebruik van deze hulpmiddelen voor 
risicobeheer door landbouwers mogelijk te maken, en het bedrag van de verzekeringspremies 
te verlagen.

Amendement 375
Jean Arthuis

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient bevoegd te zijn 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om dit artikel 
aan te vullen met een definitie van de 
drempelwaarden voor specifieke sectoren, 
zoals bepaald in artikel 14, lid 1, alinea 2, 
onder a ter).

Or. en

Amendement 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 100 teneinde dit 
artikel te vervolledigen ter bepaling van 
de sectorale drempels voor de toepassing 
van maatregelen voor het overnemen van 
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sectorale 
inkomensstabiliseringsinstrumenten.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vormt een aanvulling op het vorige amendement waarmee wordt beoogd een 
overname van inkomensstabiliseringsinstrumenten in te voeren in geval van ernstige crises 
met een frequentie boven een door de Commissie via gedelegeerde handelingen vooraf 
bepaalde sectorale drempel, teneinde het risiconiveau te verlagen met het oog op de 
ontwikkeling van deze instrumenten en de verlaging van het bedrag van de financiële 
bijdragen van landbouwers, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese 
Commissie.

Amendement 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke 
maatregelen die wordt verleend in het 
kader van hoofdstuk IV van Verordening 
(EU) nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage") vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen ("het 
aanpassingspercentage") vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

Or. es
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Motivering

De uit de middelen van Posei uitgekeerde rechtstreekse betalingen moeten worden uitgesloten 
aangezien hiervoor in Verordening (EU) nr. 228/2013 al een maximum is vastgesteld 
waardoor een overschrijding van de uitgaven, zowel vanuit het oogpunt van programmering 
als van uitvoering, wordt voorkomen.

Amendement 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke 
maatregelen die wordt verleend in het 
kader van hoofdstuk IV van Verordening 
(EU) nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage) vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2 van deze verordening ("het 
aanpassingspercentage) vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

Or. en

Amendement 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke maatregelen 
die wordt verleend in het kader van 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 
nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage) vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke maatregelen 
die wordt verleend in het kader van 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 
nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage") vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden. Het 
aanpassingspercentage is niet van 
toepassing op rechtstreekse betalingen 
van 2 000 EUR of minder.

Or. pl

Motivering

Voor de begunstigden van rechtstreekse betalingen ter waarde van 2 000 EUR moet een 
vrijstelling van het mechanisme van financiële discipline worden gehandhaafd.

Amendement 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke maatregelen 

De Commissie stelt voor begunstigden die 
een bedrag aan steun ontvangen van meer 
dan 2 000 EUR een aanpassingspercentage 
voor de in artikel 5, lid 2, onder c), van 
deze verordening bedoelde interventies in 
de vorm van rechtstreekse betalingen en 
voor de in artikel 5, lid 2, onder f), van 
deze verordening bedoelde financiële 
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die wordt verleend in het kader van 
hoofdstuk IV van Verordening 
(EU) nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage") vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

bijdrage van de Unie aan de specifieke 
maatregelen die wordt verleend in het 
kader van hoofdstuk IV van Verordening 
(EU) nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage") vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

Or. es

Amendement 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke maatregelen 
die wordt verleend in het kader van 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 
228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage) vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

De Commissie stelt, na instemming van 
het Europees Parlement en de Raad, een 
aanpassingspercentage voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), van deze verordening 
bedoelde interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen en voor de in 
artikel 5, lid 2, onder f), van deze 
verordening bedoelde financiële bijdrage 
van de Unie aan de specifieke maatregelen 
die wordt verleend in het kader van 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 
nr. 228/2013 en hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 229/2013 ("het 
aanpassingspercentage") vast wanneer de 
ramingen voor de financiering van de 
interventies en maatregelen die in het kader 
van dit submaximum voor een bepaald 
begrotingsjaar worden gefinancierd, erop 
wijzen dat de toepasselijke jaarlijkse 
maxima zullen worden overschreden.

Or. fr
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Amendement 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig dit artikel is bepaald, is 
alleen van toepassing op rechtstreekse 
betalingen van meer dan 2 000 EUR die 
in het desbetreffende kalenderjaar aan 
een landbouwer worden toegekend.

Or. en

Amendement 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering is alleen van toepassing 
op rechtstreekse betalingen van meer dan 
2 000 EUR die in het desbetreffende 
kalenderjaar aan landbouwers worden 
toegekend.

Or. pl

Amendement 384
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De berekening van het aanpassingsbedrag 
betreft alleen begunstigden met 
rechtstreekse betalingen van 2 000 EUR 
of meer.
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Or. en

Amendement 385
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig dit artikel is bepaald, is 
alleen van toepassing op rechtstreekse 
betalingen van meer dan 2 500 EUR die 
in het desbetreffende kalenderjaar aan 
een landbouwer worden toegekend.

Or. en

Motivering

Kleine landbouwbedrijven dienen te worden vrijgesteld van financiële discipline.

Amendement 386
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De financiering is alleen van 
toepassing op rechtstreekse betalingen 
van meer dan 2 000 EUR die in het 
desbetreffende kalenderjaar aan 
landbouwers worden toegekend.

Or. pl

Amendement 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tot 1 december van het 
kalenderjaar waarop het 
aanpassingspercentage van toepassing is, 
kan de Commissie op basis van nieuwe 
informatie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om het overeenkomstig lid 1 
bepaalde aanpassingspercentage bij te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

2. Tot 1 november van het 
kalenderjaar waarop het 
aanpassingspercentage van toepassing is, 
kan de Commissie op basis van nieuwe 
informatie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om het overeenkomstig lid 1 
bepaalde aanpassingspercentage bij te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

De financiële discipline moet dermate vroeg worden bijgesteld dat de betalingen tijdig 
kunnen worden verrichten. De mogelijkheid om na 1 januari rechtstreekse betalingen te 
verrichten op basis van actuele informatie over de financiële discipline mag niet in gevaar 
worden gebracht.

Amendement 388
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in de eerste alinea bedoelde 
over te dragen kredieten beschikbaar 
blijven, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
per lidstaat de bedragen aan niet-
vastgelegde kredieten worden vermeld die 
aan de eindbegunstigden moeten worden 
terugbetaald, tenzij het totale bedrag aan 
niet-vastgelegde kredieten dat beschikbaar 
is voor terugbetalingen, minder dan 0,2 %
van het jaarlijkse maximum voor de 
ELGF-uitgaven is.

Wanneer de in de eerste alinea bedoelde 
over te dragen kredieten beschikbaar 
blijven, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
per lidstaat de bedragen aan niet-
vastgelegde kredieten worden vermeld die 
aan de eindbegunstigden moeten worden 
terugbetaald.

Or. en
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Motivering

Deze zin heeft geen betekenis in de tekst en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 389
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in de eerste alinea bedoelde 
over te dragen kredieten beschikbaar 
blijven, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
per lidstaat de bedragen aan niet-
vastgelegde kredieten worden vermeld die 
aan de eindbegunstigden moeten worden 
terugbetaald, tenzij het totale bedrag aan 
niet-vastgelegde kredieten dat beschikbaar 
is voor terugbetalingen, minder dan 0,2 %
van het jaarlijkse maximum voor de 
ELGF-uitgaven is.

Wanneer de in de eerste alinea bedoelde 
over te dragen kredieten beschikbaar 
blijven, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
per lidstaat de bedragen aan niet-
vastgelegde kredieten worden vermeld die 
aan de eindbegunstigden moeten worden 
terugbetaald, tenzij het totale bedrag aan 
niet-vastgelegde kredieten dat beschikbaar 
is voor terugbetalingen, minder dan 0,1 %
van het jaarlijkse maximum voor de 
ELGF-uitgaven is.

Or. en

Amendement 390
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten betalen de bedragen die de 
Commissie overeenkomstig lid 3, tweede 
alinea, heeft vastgesteld, terug aan de 
eindbegunstigden op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria. De 
lidstaten kunnen een ondergrens 
toepassen voor het bedrag dat per 
eindbegunstigde wordt terugbetaald.

De lidstaten betalen de bedragen die de 
Commissie overeenkomstig lid 3, tweede 
alinea, heeft vastgesteld, terug aan de 
eindbegunstigden op basis van objectieve 
en niet-discriminerende criteria.

Or. en
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Amendement 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien bij de opstelling van het 
ontwerp van begroting voor begrotingsjaar 
N blijkt dat het in artikel 12 bedoelde 
bedrag voor begrotingsjaar N dreigt te 
worden overschreden, stelt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad of 
aan de Raad de maatregelen voor die nodig 
zijn om dit bedrag alsnog in acht te nemen.

1. Indien bij de opstelling van het 
ontwerp van begroting voor begrotingsjaar 
N blijkt dat het in artikel 12 bedoelde 
bedrag voor begrotingsjaar N dreigt te 
worden overschreden, stelt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad of 
aan de Raad de maatregelen voor die nodig 
zijn om de lidstaten te helpen dit bedrag 
alsnog in acht te nemen.

Or. fr

Amendement 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie op enig 
moment van oordeel is dat het in artikel 
12 bedoelde bedrag dreigt te worden 
overschreden en dat zij geen adequate 
maatregelen kan nemen om de situatie te 
recht te zetten, stelt zij andere 
maatregelen voor die ervoor zorgen dat 
dat bedrag alsnog in acht wordt genomen.
Die maatregelen worden aangenomen door 
de Raad wanneer de betrokken maatregel 
gebaseerd is op artikel 43, lid 3, van het 
Verdrag of door het Europees Parlement en 
de Raad wanneer de betrokken maatregel 
gebaseerd is op artikel 43, lid 2, van het 
Verdrag.

2. Die maatregelen worden 
aangenomen door de Raad wanneer de 
betrokken maatregel gebaseerd is op 
artikel 43, lid 3, van het Verdrag of door 
het Europees Parlement en de Raad 
wanneer de betrokken maatregel gebaseerd 
is op artikel 43, lid 2, van het Verdrag.

Or. fr
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Amendement 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aan het einde van begrotingsjaar 
N de vergoedingsaanvragen van de 
lidstaten het in artikel 12 bedoelde bedrag 
overschrijden of waarschijnlijk zullen 
overschrijden, handelt de Commissie als 
volgt:

Wanneer aan het einde van begrotingsjaar 
N de vergoedingsaanvragen van de 
lidstaten het in artikel 12 bedoelde bedrag 
overschrijden, handelt de Commissie als 
volgt:

Or. fr

Amendement 394
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
aanvullende betalingen of inhoudingen 
worden bepaald ter aanpassing van de 
betalingen die overeenkomstig lid 3 zijn 
gedaan, zonder de in artikel 101 bedoelde 
procedure toe te passen.

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
aanvullende betalingen of inhoudingen 
worden bepaald ter aanpassing van de 
betalingen die overeenkomstig lid 3 zijn 
gedaan.

Or. en

Motivering

De rol van landbouw- en financiële adviseurs moet worden gehandhaafd.

Amendement 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
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Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
aanvullende betalingen of inhoudingen 
worden bepaald ter aanpassing van de 
betalingen die overeenkomstig lid 3 zijn 
gedaan, zonder de in artikel 101 bedoelde 
procedure toe te passen.

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
aanvullende betalingen of inhoudingen 
worden bepaald ter aanpassing van de 
betalingen die overeenkomstig lid 3 zijn 
gedaan, waarbij de in artikel 101 bedoelde 
procedure wordt toegepast.

Or. es

Motivering

Vanwege de duidelijkheid en transparantie moet de procedure voor maandelijkse betalingen 
via de Commissie blijven lopen.

Amendement 396
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen

Administratieve en personeelskosten

Administratieve en personeelskosten van 
de lidstaten en van de begunstigden van 
ELGF-steun worden niet uit het ELGF 
gefinancierd.

Or. en

Motivering

Dit artikel dient te worden geschrapt. Aangezien de administratieve kosten van de lidstaten 
niet onbeperkt kunnen worden verhoogd, dient de technische assistentie open te blijven voor 
beheer van de eerste pijler van het GLB.

Amendement 397
Matt Carthy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 7, onder b), stelt de 
Commissie die satellietgegevens gratis ter 
beschikking aan de voor het
areaalmonitoringsysteem bevoegde 
autoriteiten of aan de dienstverleners die 
van deze instanties toestemming hebben 
gekregen om hen te vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 7, onder b), stelt de 
Commissie die satellietgegevens gratis ter 
beschikking aan de voor het
areaalmonitoring- en controlesysteem
bevoegde autoriteiten of aan de 
dienstverleners die van deze instanties 
toestemming hebben gekregen om hen te 
vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 398
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 7, onder b), stelt 
de Commissie die satellietgegevens gratis 
ter beschikking aan de voor het
areaalmonitoringsysteem bevoegde 
autoriteiten of aan de dienstverleners die 
van deze instanties toestemming hebben 
gekregen om hen te vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 7, onder b), stelt 
de Commissie die satellietgegevens gratis 
ter beschikking aan de voor het
areaalmonitoring- en controlesysteem
bevoegde autoriteiten of aan de 
dienstverleners die van deze instanties 
toestemming hebben gekregen om hen te 
vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Ook in het controlesysteem moet zo breed mogelijk gebruik worden gemaakt van 
satellietgegevens.

Amendement 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie blijft de eigenaar van de 
satellietgegevens en vraagt deze terug na 
voltooiing van de werkzaamheden.

Schrappen

Or. fr

Amendement 400
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan gespecialiseerde 
entiteiten belasten met taken op het gebied 
van technieken of werkmethoden die 
verband houden met het in artikel 64, lid 1, 
onder c), bedoelde
areaalmonitoringsysteem.

De Commissie kan gespecialiseerde 
entiteiten belasten met taken op het gebied 
van technieken of werkmethoden die 
verband houden met het in artikel 64, lid 1, 
onder c), bedoelde areaalmonitoring- en 
controlesysteem.

Or. en

Amendement 401
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan gespecialiseerde 
entiteiten belasten met taken op het gebied 
van technieken of werkmethoden die 
verband houden met het in artikel 64, lid 1, 
onder c), bedoelde
areaalmonitoringsysteem.

De Commissie kan gespecialiseerde 
entiteiten belasten met taken op het gebied 
van technieken of werkmethoden die 
verband houden met het in artikel 64, lid 1, 
onder c), bedoelde areaalmonitoring- en 
controlesysteem.

Or. en
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Motivering

Ook in het controlesysteem moet zo breed mogelijk gebruik worden gemaakt van 
satellietgegevens.

Amendement 402
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de landbouwmarkten van de Unie 
in een mondiale context te beheren;

(a) de landbouwmarkten van de Unie 
in een mondiale context op billijke en 
duurzame wijze te beheren, onder meer 
door op regionaal en mondiaal niveau 
marktmonitoringmechanismen vast te 
stellen en uit te breiden, waarbij rekening 
wordt gehouden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking;

Or. en

Motivering

Monitoring is noodzakelijk om inzicht te verwerven in de externe gevolgen van intern EU-
beleid voor de ontwikkelingslanden en op die manier te komen tot PCD. Zoals vastgesteld in 
artikel 191 VWEU, mogen het GLB en de financiering ervan ook geen belemmering vormen 
voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen of de streefdoelen die in 
de klimaatovereenkomst van Parijs zijn opgenomen.

Amendement 403
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de landbouwmarkten van de Unie
in een mondiale context te beheren;

(a) specifieke maatregelen te nemen 
om het functioneren van de 
landbouwmarkten van de Unie op 
passende wijze af te stemmen met het oog 
op veranderingen op de wereldmarkten;
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Or. en

Motivering

Mogelijke uitgaven in verband met letter a) moeten worden verduidelijkt.

Amendement 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in te grijpen op landbouwmarkten 
in geval van verstoringen die het 
economische evenwicht van Europese 
bedrijven in gevaar brengen;

Or. fr

Amendement 405
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te zorgen voor agro-economische 
en agromilieuklimaatmonitoring van het 
gebruik van landbouwgrond en 
veranderingen in het gebruik van 
landbouwgrond, waaronder boslandbouw, 
en monitoring van de toestand van de 
gewassen zodat ramingen van met name de 
opbrengsten en de landbouwproductie en 
de landbouweffecten van uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen worden gemaakt;

(b) te zorgen voor agro-economische 
en agromilieuklimaatmonitoring van het 
gebruik van landbouwgrond en 
veranderingen in het gebruik van 
landbouwgrond, waaronder boslandbouw, 
en monitoring van de toestand van de
bodem en gewassen zodat ramingen
kunnen worden gemaakt van met name de 
opbrengsten en de landbouwproductie en 
de landbouweffecten van uitzonderlijke 
omstandigheden en de weerstand van 
landbouwsystemen tegen 
klimaatverandering te evalueren, evenals 
de vooruitgang die is geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van 
landbouwpraktijken die bijdragen tot het 
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behalen van de klimaatdoelstellingen 
en -streefcijfers die zijn vastgesteld in de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en in de klimaatovereenkomst van Parijs;

Or. en

Motivering

Het is van levensbelang de basisbronnen waarvan de landbouw, en uiteindelijk ook onze 
productiviteit en concurrentiepositie op de lange termijn, afhankelijk zijn te monitoren. 
Monitoren is ook noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de externe effecten van intern 
EU-beleid op ontwikkelingslanden. Zoals vastgesteld in artikel 191 VWEU, mogen de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie, het GLB en de financiering ervan ook geen 
belemmering vormen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
of de streefdoelen die in de klimaatovereenkomst van Parijs zijn opgenomen.

Amendement 406
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) te zorgen voor toereikende 
monitoring van de natuurlijke bronnen 
waarvan de landbouwproductie 
afhankelijk is, met name bodem en water, 
om een gedegen evaluatie te kunnen 
maken van de effectiviteit van GLB-
uitgaven ten aanzien van de levering van 
publieke goederen.

Or. en

Amendement 407
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) de transparantie van de mondiale 
markten te bevorderen;

(d) de transparantie van de mondiale 
markten te bevorderen, onder andere door 
toe te zien op beleidscoherentie voor 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 408
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de transparantie van de mondiale 
markten te bevorderen;

(d) specifieke maatregelen te nemen 
die een bijdrage leveren aan de 
transparantie van ontwikkelingen binnen
mondiale markten;

Or. en

Motivering

Mogelijke uitgaven in verband met letter d) moeten worden verduidelijkt.

Amendement 409
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Krachtens artikel 7, onder c), financiert de 
Commissie de acties die betrekking hebben 
op de verzameling of aankoop van 
gegevens die nodig zijn voor de uitvoering 
en monitoring van het GLB, waaronder 
satellietgegevens, geospatiale gegevens en 
meteorologische gegevens, op de 
ontwikkeling van een infrastructuur voor 
ruimtelijke gegevens en van een website, 
op de uitvoering van specifieke studies 
over klimaatomstandigheden, op 

Krachtens artikel 7, onder c), financiert de 
Commissie de acties die betrekking hebben 
op de verzameling of aankoop van 
gegevens die nodig zijn voor de uitvoering 
en monitoring van het GLB en de effecten 
van dit beleid, zowel in de Unie als 
daarbuiten, waaronder satellietgegevens, 
geospatiale gegevens en meteorologische 
gegevens, op de ontwikkeling van een 
infrastructuur voor ruimtelijke gegevens en 
van een website, op de uitvoering van 
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teledetectie bij de monitoring van 
veranderingen in het gebruik van 
landbouwgrond en de bodemkwaliteit en 
op de actualisering van 
agrometeorologische en econometrische 
modellen. Zo nodig worden die acties in 
samenwerking met de EER, het JRC, 
nationale laboratoria en instanties of met 
betrokkenheid van de particuliere sector 
uitgevoerd.

specifieke studies over 
klimaatomstandigheden, op teledetectie bij 
de monitoring van veranderingen in het 
gebruik van landbouwgrond en de
bodemgezondheid en -kwaliteit en op de 
actualisering van agrometeorologische en 
econometrische gegevens en modellen. Zo 
nodig worden die acties in samenwerking 
met de EER, Eurostat, het JRC, nationale 
laboratoria en instanties of met 
betrokkenheid van de particuliere sector 
uitgevoerd, op voorwaarde dat 
onpartijdigheid en transparantie 
gewaarborgd zijn, in de geest van 
informatie uit open bronnen voor 
gedeelde en gezamenlijke middelen in de 
openbare sfeer.

Or. en

Amendement 410
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en lidstaten werken samen 
om toegang te bieden tot de gegevens en 
informatie die nodig zijn voor het meten 
van de vooruitgang en de effectiviteit van 
het GLB; hiervoor kan het ook nodig zijn 
informatie en gegevens te delen.

Or. en

Amendement 411
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient toe te zien op de 
financiering voor het onderhouden, en zo 
nodig uitbreiden, van LUCAS en andere 
voorzieningen die beschikbaar zijn voor 
het meten van de ontwikkelingen met 
betrekking tot de vorming en humificatie 
van de bovengrond, bodemerosie en 
ophoping van pesticiden, teneinde 
waarborgen te kunnen bieden met 
betrekking tot de effectiviteit van de 
besteding van EU-gelden voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
het GLB, zoals vastgelegd in de 
verordening inzake de strategische 
GLB-plannen [.../....].

Or. en

Motivering

We hoeven slechts een relatief zeer laag bedrag uit te geven (bijvoorbeeld in vergelijking met 
de totale bestedingen aan rechtstreekse betalingen) om te kunnen controleren of alle 
doelstellingen van het GLB worden verwezenlijkt, met name wat betreft de bodem en andere 
natuurlijke bronnen waarvan de landbouw afhankelijk is.

Amendement 412
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis

Monitoring van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling

1. Krachtens artikel 208 van het 
VWEU, dient de impact van het GLB op
voedselsystemen en op de 
voedselveiligheid in ontwikkelingslanden 
op de lange termijn te worden 
onderworpen aan regelmatige en 
onafhankelijke evaluaties. Bij deze 
monitoring dient speciale aandacht te 
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worden geschonken aan de impact van de 
handelsstromen van agrarische 
voedselproducten tussen de EU en 
ontwikkelingslanden op

i) voedselproductie, -verwerking 
en -distributie in MOL's;

ii) kleinschalige producenten en 
vrouwelijke landbouwers;

iii) producten die als gevoelig worden 
beschouwd door ontwikkelingslanden;

iv) producten uit sectoren waar aan 
het GLB gekoppelde betalingen zijn 
verleend en waar GLB-maatregelen voor 
crisisbeheer ten uitvoer zijn gelegd.

2. Tijdens de evaluatie dient te 
worden gekeken naar gegevens van 
marktwaarnemingscentra van de EU, 
casestudy's, verslagen met betrekking tot 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
alsmede stukken die worden aangedragen 
voor partnerlanden en andere relevante 
belanghebbenden, zoals maatschappelijke 
organisaties. Om deze reden dient het 
aandachtsgebied van de EU-
marktwaarnemingscentra wat betreft 
sectoren en geografisch bereik te worden 
uitgebreid naar producten die als gevoelig 
worden beschouwd door partnerlanden en 
dient dit tevens MOL's te bestrijken. De 
Commissie bepaalt, door middel van 
gedelegeerde handelingen, de reikwijde en 
procedure voor de evaluatie.

3. Indien de monitoringgegevens 
duiden op een risico van negatieve 
uitwerking op de productie en verwerking 
van agrarische voedingsproducten of de 
voedselveiligheid van een 
ontwikkelingsland, dient de Europese 
Commissie een vroegtijdige 
waarschuwing te doen uitgaan, waarmee 
de aanzet wordt gegeven tot overleg tussen 
de Unie en de betrokken agrarische 
gemeenschappen, alsmede overheden van 
partnerlanden, om overeenstemming te 
bereiken over herstelmaatregelen. Er 
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dient een sociaal vangnet beschikbaar te 
zijn voor getroffen partijen.

4. Indien geen vroegtijdige 
waarschuwing is gegeven, maar wel 
negatieve effecten optreden, kan de 
getroffen partij een klacht indienen. 
Klachten worden in ontvangst genomen 
door de vaste rapporteur van het 
Europees Parlement voor 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, en 
de klachten worden behandeld door de 
raadsadviseur-auditeurs in de Europese 
Commissie. Bewijsmateriaal mag door de 
getroffen groepen en andere 
belanghebbende partijen worden 
overlegd.

5. De Commissie bezorgt de Raad en 
het Parlement jaarlijks een verslag met de 
resultaten van de beoordeling, het 
verkregen bewijsmateriaal en de 
beleidsmaatregelen die de EU als reactie 
hierop heeft genomen.

Or. en

Motivering

Deze procedure is bedoeld om een mechanisme tot stand te brengen waarmee wordt toegezien 
op beleidscoherentie voor ontwikkeling en dat tegelijkertijd ervoor zorgt dat signalen 
afkomstig uit potentieel getroffen markten en gemeenschappen worden gehoord door de 
Commissie. Dit houdt een uitbreiding in van de rol van bestaande marktwaarnemingscentra. 
Er is al een raadsadviseur-auditeur in de Europese Commissie, en de functie kan ook worden 
ondergebracht in EU-delegaties met bevoegdheden op het gebied van handel en landbouw.

Amendement 413
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het strategisch GLB-plan 
keert de Commissie aan de lidstaat een 
eerste voorfinanciering voor de gehele 

Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het strategisch GLB-plan 
keert de Commissie aan de lidstaat een 
eerste voorfinanciering voor de gehele 
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looptijd van het strategisch GLB-plan uit. 
Deze initiële voorfinanciering wordt in 
tranches uitgekeerd, en wel als volgt:

looptijd van het strategisch GLB-plan uit. 
Deze initiële voorfinanciering wordt 
uitgekeerd ten belope van 5 % van de 
Elfpo-steunquota voor de gehele looptijd 
van het strategisch GLB-plan.

Or. pl

Amendement 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het strategisch GLB-plan 
keert de Commissie aan de lidstaat een 
eerste voorfinanciering voor de gehele 
looptijd van het strategisch GLB-plan uit. 
Deze initiële voorfinanciering wordt in 
tranches uitgekeerd, en wel als volgt:

Na het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het strategisch GLB-plan 
keert de Commissie aan de lidstaat een 
eerste voorfinanciering voor de gehele 
looptijd van het strategisch GLB-plan uit. 
Deze initiële voorfinanciering wordt 
uitgekeerd ten belope van 5 % van de 
Elfpo-steunquota voor de gehele looptijd 
van het strategisch GLB-plan.

Or. pl

Amendement 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in 2021: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 416
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in 2021: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Schrappen

Or. pl

Amendement 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in 2021: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

(a) in 2021: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Or. es

Motivering

Het is gepast de voorfinanciering in twee jaar uit te betalen om te voorkomen dat er 
vertraging in de lancering van de maatregelen van pijler II optreedt.

Amendement 418
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in 2021: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

(a) in 2021: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;
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Or. it

Amendement 419
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in 2021: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

(a) in 2021: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Or. es

Amendement 420
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in 2022: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Schrappen

Or. pl

Amendement 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in 2022: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 422
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in 2022: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

(b) in 2022: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Or. es

Amendement 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in 2022: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

(b) in 2022: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Or. es

Motivering

Het is gepast de voorfinanciering in twee jaar uit te betalen om te voorkomen dat er 
vertraging in de lancering van de maatregelen van pijler II optreedt.

Amendement 424
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) in 2022: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

(b) in 2022: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan;

Or. it

Amendement 425
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in 2023: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Schrappen

Or. es

Amendement 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in 2023: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het is gepast de voorfinanciering in twee jaar uit te betalen om te voorkomen dat er 
vertraging in de lancering van de maatregelen van pijler II optreedt.

Amendement 427
Beata Gosiewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in 2023: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Schrappen

Or. pl

Amendement 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in 2023: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Schrappen

Or. pl

Amendement 429
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in 2023: 1 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

(c) in 2023: 1,5 % van het Elfpo-
steunbedrag voor de gehele looptijd van 
het strategisch GLB-plan.

Or. it

Amendement 430
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
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Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een overheveling naar of 
uit het Elfpo heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig artikel 90 van het 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], 
wordt geen aanvullende voorfinanciering 
betaald of teruggevorderd.

3. Wanneer een overheveling naar of 
uit het Elfpo heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig artikel 90 van het 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], 
wordt aanvullende voorfinanciering betaald 
of teruggevorderd.

Or. en

Motivering

Een soepele start van uit het Elfpo gefinancierde interventies mag nooit worden verhinderd 
door lage voorfinancieringsbedragen vanuit de EU. Met name vanuit het Elfpo gefinancierde 
interventies leveren een bijdrage aan belangrijke doelstellingen (bijvoorbeeld milieu, 
plattelandsontwikkeling, enzovoort). Het is niet te rechtvaardigen voorfinanciering te 
verrekenen met de aanvankelijke Elfpo-begroting, aangezien mogelijke overdrachten tussen 
de twee pijlers aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het absolute bedrag dat 
beschikbaar is voor voorfinanciering.

Amendement 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een overheveling naar of 
uit het Elfpo heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig artikel 90 van het 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen],
wordt geen aanvullende voorfinanciering 
betaald of teruggevorderd.

3. Wanneer een overheveling naar of 
uit het Elfpo heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig artikel 90 van het 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], kan
aanvullende voorfinanciering worden
betaald of teruggevorderd.

Or. en

Amendement 432
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
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Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De renteopbrengsten van de 
voorfinanciering worden voor het 
betrokken strategisch GLB-plan gebruikt 
en in mindering gebracht op het bedrag aan 
publieke uitgaven dat in de einddeclaratie 
van de uitgaven is vermeld.

4. De renteopbrengsten van de 
voorfinanciering worden voor het 
betrokken strategisch GLB-plan of de 
regionale interventie gebruikt en in 
mindering gebracht op het bedrag aan 
publieke uitgaven dat in de einddeclaratie 
van de uitgaven is vermeld.

Or. en

Motivering

Omwille van de coherentie van dit artikel, dienen de renteopbrengsten uit 
voorfinancieringsbedragen in het geval van regionale plannen te worden aangewend voor het 
plan waaruit ze zijn voortgevloeid.

Amendement 433
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk strategisch GLB-plan 
worden tussentijdse betalingen gedaan. Ze 
worden berekend door het 
bijdragepercentage voor elk interventietype 
toe te passen op de in het kader van dit 
interventietype verrichte publieke uitgaven, 
als bedoeld in artikel 85 van Verordening
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen].

1. Voor elk strategisch GLB-plan of, 
indien van toepassing, voor elk regionaal 
interventieprogramma, worden 
tussentijdse betalingen gedaan. Ze worden 
berekend door het bijdragepercentage voor 
elk interventietype toe te passen op de in 
het kader van dit interventietype verrichte 
publieke uitgaven, als bedoeld in artikel 85 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

Or. en

Motivering

Verduidelijking betreffende tussentijdse betalingen in het geval van regionale 
interventieprogramma's.
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Amendement 434
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk strategisch GLB-plan 
worden tussentijdse betalingen gedaan. Ze 
worden berekend door het
bijdragepercentage voor elk 
interventietype toe te passen op de in het 
kader van dit interventietype verrichte 
publieke uitgaven, als bedoeld in artikel 85 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

1. Voor elk strategisch GLB-plan 
worden tussentijdse betalingen gedaan. Ze 
worden berekend door het
cofinancieringpercentage voor elk 
interventietype toe te passen op de in het 
kader van dit interventietype verrichte 
publieke uitgaven, als bedoeld in artikel 85 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

Or. en

Amendement 435
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 52 van Verordening (EU) .../... 
[CPR] bevat de uitgavendeclaratie de totale 
bedragen die de beheersautoriteit heeft 
uitgekeerd aan of, in het geval van 
garanties, de in garantiecontracten 
overeengekomen bedragen die de 
beheersautoriteit heeft gereserveerd voor 
eindbegunstigden, als bedoeld in 
[artikel 74, lid 5, onder a), b) en c),] van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen –
subsidiabiliteitsregels voor financiële 
instrumenten].

3. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 53, lid 1, van Verordening (EU) 
.../... [CPR] bevat de uitgavendeclaratie de 
totale bedragen die de beheersautoriteit 
heeft uitgekeerd aan of, in het geval van 
garanties, de in garantiecontracten 
overeengekomen bedragen die de 
beheersautoriteit heeft gereserveerd voor 
eindbegunstigden, als bedoeld in 
[artikel 74, lid 5, onder a), b) en c),] van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen –
subsidiabiliteitsregels voor financiële 
instrumenten].

Or. sl
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Motivering

Er moet worden verwezen naar artikel 53, lid 1, van de CPR over door de beheersautoriteit 
beheerde financiële instrumenten.

Amendement 436
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 52 van Verordening (EU) .../... 
[CPR] worden uitgavendeclaraties die 
uitgaven voor financiële instrumenten 
bevatten, ingediend overeenkomstig de 
volgende voorwaarden:

4. In het geval van de uitvoering van 
financiële instrumenten overeenkomstig 
artikel 53, lid 2, van Verordening (EU) 
.../... [CPR] worden uitgavendeclaraties die 
uitgaven voor financiële instrumenten 
bevatten, ingediend overeenkomstig de 
volgende voorwaarden:

Or. sl

Motivering

Er moet worden verwezen naar artikel 53, lid 2, van de CPR over door de onder 
verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit beheerde financiële instrumenten.

Amendement 437
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de 
saldobetaling op basis van het vigerende
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan
en op voorwaarde dat de betrokken 
lidstaat aan de Commissie heeft 
aangetoond dat hij gekwantificeerde, 
meetbare en objectieve of 
wetenschappelijk verifieerbare resultaten 
behaalt met betrekking tot de klimaat- en 
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desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

milieuduurzaamheid en duurzame 
ontwikkeling, zoals vastgelegd in de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en de Overeenkomst van Parijs, verricht 
de Commissie, onder voorbehoud van de 
beschikbaarheid van middelen, de 
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

Or. en

Amendement 438
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de 
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de 
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan of,
indien van toepassing, regionaal 
interventieplan, en van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
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einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

Or. en

Motivering

Verduidelijking met betrekking tot betaling van het resterende saldo van de interventies voor 
plattelandsontwikkeling in het geval van regionale interventieprogramma's.

Amendement 439
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van het laatste
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 

1. Na ontvangst van het laatste 
prestatieverslag over de uitvoering van een 
strategisch GLB-plan verricht de 
Commissie de saldobetaling op basis van 
het vigerende financieringsplan op het 
niveau van de Elfpo-interventietypes, de 
jaarrekeningen voor het laatste jaar van 
uitvoering van het desbetreffende 
strategisch GLB-plan, en van de 
bijbehorende goedkeuringsbesluiten. Die 
rekeningen worden uiterlijk zes maanden 
na de einddatum voor de subsidiabiliteit 
van de uitgaven waarin artikel 80, lid 3, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.
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de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

Or. en

Motivering

Deze uitdrukking heeft geen betekenis. De Commissie kijkt immers altijd naar de 
beschikbaarheid van middelen alvorens het saldo uit te betalen.

Amendement 440
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie, onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van middelen, de
saldobetaling op basis van het vigerende 
financieringsplan op het niveau van de 
Elfpo-interventietypes, de jaarrekeningen 
voor het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

1. Na ontvangst van het laatste 
jaarlijkse prestatieverslag over de 
uitvoering van een strategisch GLB-plan 
verricht de Commissie de saldobetaling op 
basis van het vigerende financieringsplan 
op het niveau van de Elfpo-
interventietypes, de jaarrekeningen voor 
het laatste jaar van uitvoering van het 
desbetreffende strategisch GLB-plan, en 
van de bijbehorende 
goedkeuringsbesluiten. Die rekeningen 
worden uiterlijk zes maanden na de 
einddatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven waarin artikel 80, lid 3, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet, ingediend bij de Commissie en 
hebben betrekking op de uitgaven die het 
betaalorgaan tot en met de einddatum voor 
de subsidiabiliteit van de uitgaven heeft 
gedaan.

Or. en

Amendement 441
Norbert Erdős
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de Commissie het laatste
jaarlijkse prestatieverslag en de 
documenten die nodig zijn voor de 
goedkeuring van de rekeningen over het 
laatste jaar van uitvoering van het plan, 
niet binnen de in lid 1 vastgestelde termijn 
heeft ontvangen, wordt het saldo 
overeenkomstig artikel 32 automatisch 
geschrapt.

3. Indien de Commissie het laatste 
prestatieverslag en de documenten die 
nodig zijn voor de goedkeuring van de 
rekeningen over het laatste jaar van 
uitvoering van het plan, niet binnen de in 
lid 1 vastgestelde termijn heeft ontvangen, 
wordt het saldo overeenkomstig artikel 32 
automatisch geschrapt.

Or. en

Motivering

Net als bij andere EU-fondsen stelt de Europese Commissie ook in deze ontwerptekst voor de 
EU-lidstaten te verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen. Ik ben geen voorstander van 
dit nieuwe element, aangezien nationale en regionale overheden in dat geval niet in staat zijn 
de voor de jaarlijkse prestatieverslagen noodzakelijke gegevens te verzamelen en te 
rangschikken. Twee- of driejaarlijkse verslagen zijn een stuk haalbaarder, waarmee de 
zorgvuldigheid en geloofwaardigheid van de verslagen zou zijn gewaarborgd.

Amendement 442
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.
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Or. pl

Amendement 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. pl

Amendement 444
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede 
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. fr
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Motivering

Met dit amendement wordt beoogd terug te grijpen op de N + 3-regel om te voorzien in de 
nodige tijd voor de goede tenuitvoerlegging van de programma's en te zorgen voor een 
adequaat gebruik van de jaarlijkse begroting.

Amendement 445
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. ro

Amendement 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
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uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. pl

Motivering

Met deze wijziging zal het gemakkelijker worden om beter gebruik te maken van de middelen 
van de tweede pijler. Het N + 3-beginsel moet worden gehandhaafd.

Amendement 447
Norbert Lins

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. de

Motivering

Status quo behouden.

Amendement 448
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
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voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. hr

Amendement 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. es

Motivering

Om de naleving van de begrotingsvastleggingen te vergemakkelijken moet de regel N + 3 
worden gehandhaafd. Als gevolg van de wijziging van het GLB-model lijkt het niet gepast 
deze regel te wijzigen, althans niet op dit moment. Dit amendement is coherent met de 
ingenomen positie bij het ontwerpverslag over de strategische plannen.

Amendement 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. en

Amendement 451
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. es

Motivering

In de eerste jaren van de programmering zal het moeilijker zijn aan deze striktere eis te 
voldoen. In onze ogen moet de regel N + 3 worden gehandhaafd om aan de vastleggingen te 
kunnen voldoen.
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Amendement 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. en

Amendement 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. en
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Motivering

Mijn voorkeur gaat uit naar het aanhouden van de regel N + 3 jaar in plaats van de 
voorgestelde regel N + 2 jaar. We hebben meer tijd nodig om te waarborgen dat EU-gelden 
volledig worden aangewend voor investeringen in milieu, klimaat, enzovoort, en niet verloren 
gaan.

Amendement 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. en

Amendement 455
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het tweede
jaar na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 

1. De Commissie schrapt automatisch 
het gedeelte van een begrotingsvastlegging 
voor plattelandsontwikkelingsinterventies 
van een strategisch GLB-plan, indien het 
uiterlijk op 31 december van het derde jaar 
na het jaar van de vastlegging niet is 
gebruikt voor de voorfinanciering of voor 
tussentijdse betalingen of indien daarvoor 
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uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

uiterlijk op die datum geen 
uitgavendeclaratie bij haar is ingediend die 
voldoet aan de eisen van artikel 30, lid 3.

Or. it

Amendement 456
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van een gerechtelijke 
procedure of administratief beroep met 
schorsende werking wordt de in lid 1 of 
lid 2 bedoelde termijn waarna 
vastleggingen automatisch worden 
geschrapt, gedurende die procedure of dat 
administratief beroep onderbroken voor het 
bedrag van de betrokken verrichtingen, 
mits de Commissie uiterlijk op 31 januari 
van jaar N + 3 een onderbouwde 
kennisgeving van de lidstaat. ontvangt.

3. In het geval van een gerechtelijke 
procedure of administratief beroep met 
schorsende werking wordt de in lid 1 of 
lid 2 bedoelde termijn waarna 
vastleggingen automatisch worden 
geschrapt, gedurende die procedure of dat 
administratief beroep onderbroken voor het 
bedrag van de betrokken verrichtingen, 
mits de Commissie uiterlijk op 31 januari 
van jaar N + 4 een onderbouwde 
kennisgeving van de lidstaat ontvangt.

Or. hr

Amendement 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van een gerechtelijke 
procedure of administratief beroep met 
schorsende werking wordt de in lid 1 of 
lid 2 bedoelde termijn waarna 
vastleggingen automatisch worden 
geschrapt, gedurende die procedure of dat 
administratief beroep onderbroken voor het 
bedrag van de betrokken verrichtingen, 

3. In het geval van een gerechtelijke 
procedure of administratief beroep met 
schorsende werking wordt de in lid 1 of 
lid 2 bedoelde termijn waarna 
vastleggingen automatisch worden 
geschrapt, gedurende die procedure of dat 
administratief beroep onderbroken voor het 
bedrag van de betrokken verrichtingen, 
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mits de Commissie uiterlijk op 31 januari 
van jaar N + 3 een onderbouwde 
kennisgeving van de lidstaat. ontvangt.

mits de Commissie uiterlijk op 31 januari 
van jaar N + 4 een onderbouwde 
kennisgeving van de lidstaat. ontvangt.

Or. en

Motivering

Aanpassing in overeenstemming met de omnibusverordening.

Amendement 458
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van een gerechtelijke 
procedure of administratief beroep met 
schorsende werking wordt de in lid 1 of 
lid 2 bedoelde termijn waarna 
vastleggingen automatisch worden 
geschrapt, gedurende die procedure of dat 
administratief beroep onderbroken voor het 
bedrag van de betrokken verrichtingen, 
mits de Commissie uiterlijk op 31 januari 
van jaar N + 3 een onderbouwde 
kennisgeving van de lidstaat. ontvangt.

3. In het geval van een gerechtelijke 
procedure of administratief beroep met 
schorsende werking wordt de in lid 1 of 
lid 2 bedoelde termijn waarna 
vastleggingen automatisch worden 
geschrapt, gedurende die procedure of dat 
administratief beroep onderbroken voor het 
bedrag van de betrokken verrichtingen, 
mits de Commissie uiterlijk op 31 januari 
van jaar N + 4 een onderbouwde 
kennisgeving van de lidstaat. ontvangt.

Or. es

Amendement 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
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waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. es

Amendement 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. en

Motivering

De voorkeur gaat uit naar het aanhouden van de regel N + 3 jaar in plaats van de 
voorgestelde regel N + 2 jaar. We hebben meer tijd nodig om te waarborgen dat EU-gelden 
volledig worden aangewend voor investeringen in milieu, klimaat, enzovoort, en niet verloren 
gaan.

Amendement 461
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. it
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Amendement 462
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. ro

Amendement 463
Marijana Petir

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. hr

Amendement 464
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
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op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. es

Amendement 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 2 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

(a) het gedeelte van de 
begrotingsvastleggingen waarvoor uiterlijk 
op 31 december van jaar N + 3 al wel een 
uitgavendeclaratie is ingediend, maar 
waarvan de Commissie de vergoeding 
heeft verlaagd of geschorst;

Or. en

Amendement 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het Elfpo kan een verrichting diverse 
vormen van steun in het kader van het 
strategisch GLB-plan en uit andere 
Europese structuur- en investeringsfondsen
("ESI-fondsen") of Unie-instrumenten 
ontvangen, maar alleen als het totale 
gecumuleerde steunbedrag dat in het kader 
van de verschillende vormen van steun is 
toegekend, niet hoger is dan de hoogste 
steunintensiteit of het hoogste steunbedrag 
die/dat van toepassing is op dat 
interventietype als bedoeld in titel III van 

Bij het Elfpo kan een verrichting diverse 
vormen van steun in het kader van het 
strategisch GLB-plan en uit andere 
Europese structuur- en investeringsfondsen
("ESI-fondsen") of Unie-instrumenten
ontvangen, maar alleen als het totale 
gecumuleerde steunbedrag dat in het kader 
van de verschillende vormen van steun is 
toegekend, niet hoger is dan de hoogste 
steunintensiteit of het hoogste steunbedrag 
die/dat van toepassing is op dat 
interventietype als bedoeld in titel III van 
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Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen]. In 
dergelijke gevallen declareren de lidstaten 
bij de Commissie geen uitgaven voor:

Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen]. In 
dergelijke gevallen worden uitgaven die 
zijn gedeclareerd in een 
betalingsaanvraag niet gedeclareerd voor 
de volgende zaken:

Or. en

Amendement 467
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het Elfpo kan een verrichting diverse 
vormen van steun in het kader van het 
strategisch GLB-plan en uit andere 
Europese structuur- en investeringsfondsen
("ESI-fondsen") of Unie-instrumenten 
ontvangen, maar alleen als het totale 
gecumuleerde steunbedrag dat in het kader 
van de verschillende vormen van steun is 
toegekend, niet hoger is dan de hoogste 
steunintensiteit of het hoogste steunbedrag 
die/dat van toepassing is op dat 
interventietype als bedoeld in titel III van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen]. In 
dergelijke gevallen declareren de lidstaten 
bij de Commissie geen uitgaven voor:

Bij het Elfpo kan een verrichting diverse 
vormen van steun in het kader van het 
strategisch GLB-plan en uit andere 
Europese structuur- en investeringsfondsen
("ESI-fondsen") of Unie-instrumenten 
ontvangen, maar alleen als het totale 
gecumuleerde steunbedrag dat in het kader 
van de verschillende vormen van steun is 
toegekend, niet hoger is dan de hoogste 
steunintensiteit of het hoogste steunbedrag 
die/dat van toepassing is op dat 
interventietype als bedoeld in titel III van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen]. In 
dergelijke gevallen declareren de lidstaten 
bij de Commissie geen uitgaven, geheel of 
gedeeltelijk, voor:

Or. en

Motivering

De laatste zin sluit de cumulatie van uitgaven in het kader van het strategisch GLB-plan met 
andere EU-instrumenten uitdrukkelijk uit (een van beide kan worden gedeclareerd), terwijl de 
eerste zin het uitdrukkelijk toestaat tot de hoogste hulpintensiteit.

Amendement 468
Norbert Erdős
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in een uitgavendeclaratie op te nemen 
uitgavenbedrag kan naar rata worden 
berekend overeenkomstig het document 
waarin de steunvoorwaarden zijn vermeld.

Het in een uitgavendeclaratie van 
verschillende hulpinstrumenten, zoals 
bedoeld in de tweede alinea, op te nemen 
uitgavenbedrag kan naar rata worden 
berekend overeenkomstig het document 
waarin de steunvoorwaarden zijn vermeld.

Or. en

Motivering

Ook de laatste alinea staat declaratie van uitgaven naar rata voor verschillende instrumenten 
kennelijk toe, maar de formulering is niet geheel duidelijk.

Amendement 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven kunnen alleen door de Unie 
worden gefinancierd indien:

De in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven kunnen alleen door de Unie 
worden gefinancierd indien deze uitgaven 
zijn gedaan door erkende betaalorganen, 
en:

Or. en

Amendement 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) ze gedaan zijn door 
geaccrediteerde betaalorganen,

Schrappen

Or. en

Amendement 471
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, of

(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving.

Or. fr

Motivering

Met dit aanvullende amendement wordt beoogd een tussenweg te vinden tussen de grenzen 
van een jaarlijks controlesysteem op basis van prestaties, de troeven van een meerjarige 
controle van de vorderingen van de lidstaten ten aanzien van de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie en de terugkeer naar de huidige situatie (controle van de naleving 
alleen). Aangezien de toevoeging van deze drie systemen niet realistisch lijkt, wordt 
voorgesteld alleen een controle van de conformiteit van de uitgaven en een meerjarig 
prestatiegericht systeem te behouden.

Amendement 472
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wat betreft de in Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] bedoelde interventietypes:

Schrappen

i) ze matchen met een 
corresponderende gerapporteerde output, 
en

ii) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, voor 
zover deze niet de in de nationale 
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strategische GLB-plannen vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden omvatten.

Or. fr

Motivering

Met dit schrappingsamendement wordt beoogd een tussenweg te vinden tussen de grenzen van 
een jaarlijks controlesysteem op basis van prestaties, de troeven van een meerjarige controle 
van de vorderingen van de lidstaten ten aanzien van de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Unie en de terugkeer naar de huidige situatie (controle van de naleving alleen). 
Aangezien de toevoeging van deze drie systemen niet realistisch lijkt, wordt voorgesteld 
alleen een controle van de conformiteit van de uitgaven en een meerjarig prestatiegericht 
systeem te behouden.

Amendement 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) ze matchen met een 
corresponderende gerapporteerde output, 
en

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden geschrapt omdat declaratie van output geen onderdeel vormt van de 
uitgavendeclaratie maar van de prestatieverslagen, zoals aangegeven in artikel 121, lid 4 van 
de verordening inzake strategische GLB-plannen.

Amendement 474
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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i) ze matchen met een 
corresponderende gerapporteerde output, 
en

i) ze matchen met een 
corresponderende gerapporteerde output,
overeenkomstig bijlage I van de 
verordening inzake strategische 
GLB-plannen, die op zijn minst een 
basisniveau van duurzaamheid voor het 
gehele Unie waarborgt, en

Or. en

Amendement 475
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) ze vanuit sociaal of milieuoogpunt 
niet schadelijk zijn en verenigbaar zijn 
met de EU-beleidsdoelstellingen en 
internationale toezeggingen en 
verplichtingen als bedoeld in artikelen 5 
en 6 van de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen, en

Or. en

Amendement 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, voor 
zover deze niet de in de nationale 
strategische GLB-plannen vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden omvatten.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, voor 
zover deze niet de in de nationale 
strategische GLB-plannen vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden omvatten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden geschrapt omdat deze zaak wordt behandeld in de conformiteitsprocedures in 
artikel 53.

Amendement 478
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, voor 
zover deze niet de in de nationale
strategische GLB-plannen vastgelegde

ii) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, met 
eerbiediging van de in de nationale 
GLB-plannen vastgelegde voorwaarden, 
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subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden omvatten.

die een gemeenschappelijke benadering 
en een gelijk speelveld tussen lidstaten 
waarborgen.

Or. en

Motivering

In de nieuwe uitvoeringsbenadering wordt de nadruk verschoven van kwalificatie op het 
niveau van landbouwbedrijven naar resultaten op staatsniveau, maar de regels op het niveau 
van de landbouwbedrijven worden vastgesteld door de lidstaten; het is belangrijk dat deze 
een gemeenschappelijke benadering hanteren en samen vasthouden aan de 
gemeenschappelijke benadering van een gelijk speelveld, die de basis vormt van de 
eengemaakte markt.

Amendement 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bepaalde in de eerste alinea, onder c), 
i), geldt niet voor voorschotten die aan 
begunstigden worden betaald in het kader 
van de in Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventietypes.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Met dit aanvullende amendement wordt beoogd een tussenweg te vinden tussen de grenzen 
van een jaarlijks controlesysteem op basis van prestaties, de troeven van een meerjarige 
controle van de vorderingen van de lidstaten ten aanzien van de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie en de terugkeer naar de huidige situatie (controle van de naleving 
alleen). Aangezien de toevoeging van deze drie systemen niet realistisch lijkt, wordt 
voorgesteld alleen een controle van de conformiteit van de uitgaven en een meerjarig 
prestatiegericht systeem te behouden.

Amendement 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
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Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in het Unierecht 
betalingstermijnen zijn vastgelegd, komt 
een betaling van een betaalorgaan aan een 
begunstigde vóór de vroegst mogelijke 
datum van betaling of na de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in 
aanmerking voor Uniefinanciering.

Wanneer in het Unierecht 
betalingstermijnen zijn vastgelegd, komt 
een betaling van een betaalorgaan aan een 
begunstigde vóór de vroegst mogelijke 
datum van betaling of na de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in 
aanmerking voor Uniefinanciering, en dat 
alleen als de niet-naleving een ernstige 
inbreuk vormt op de financiële belangen 
van de Unie. Het betrokken betaalorgaan 
moet altijd over de mogelijkheid 
beschikken zich te verantwoorden.

Or. fr

Amendement 481
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in het Unierecht 
betalingstermijnen zijn vastgelegd, komt 
een betaling van een betaalorgaan aan een 
begunstigde vóór de vroegst mogelijke 
datum van betaling of na de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in 
aanmerking voor Uniefinanciering.

Wanneer in het Unierecht 
betalingstermijnen zijn vastgesteld, komt 
een betaling van een betaalorgaan aan de 
begunstigden vóór de vroegst mogelijke 
datum van betaling of na de laatst 
mogelijke datum van betaling niet in 
aanmerking voor Uniefinanciering, 
behalve in de gevallen, onder de 
voorwaarden en binnen de grenzen die 
naar evenredigheid moeten worden 
bepaald.

Or. en

Motivering

De huidige formulering van dit onderwerp in artikel 40 van Verordening nr. 1306/2013/EU 
vormt een betere weerspiegeling van de EU-doelstellingen.
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Amendement 482
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
omstandigheden en voorwaarden 
waaronder een in de eerste alinea bedoelde 
betaling toch subsidiabel kan worden 
geacht op grond van het 
evenredigheidsbeginsel.

Teneinde een uitgave die vóór de vroegst 
mogelijke datum van betaling of na de 
laatst mogelijke datum van betaling is 
gedaan, voor financiering door de Unie in 
aanmerking te doen komen en tevens de 
financiële gevolgen daarvan te beperken, 
is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die afwijken 
van het in de eerste alinea opgenomen 
voorschrift.

Or. en

Motivering

De huidige formulering van dit onderwerp in artikel 40 van Verordening nr. 1306/2013/EU 
vormt een betere weerspiegeling van de EU-doelstellingen.

Amendement 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen

Verlaging van maandelijkse en 
tussentijdse betalingen

1. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in het 
Unierecht vastgestelde financiële maxima 
zijn overschreden, verlaagt zij de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat in het kader van 
de uitvoeringshandelingen inzake de 
maandelijkse betalingen als bedoeld in 
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artikel 19, lid 3, of in het kader van de 
tussentijdse betalingen als bedoeld in 
artikel 30.

2. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in 
artikel 36 bedoelde betalingstermijnen 
niet zijn nageleefd, wordt de lidstaat in de 
gelegenheid gesteld om zijn opmerkingen 
te maken binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen. 
Wanneer de lidstaat in deze periode geen 
opmerkingen maakt of wanneer de 
Commissie de reactie niet afdoende acht, 
kan de Commissie de maandelijkse of de 
tussentijdse betalingen aan de betrokken 
lidstaat verlagen in het kader van de 
uitvoeringshandelingen inzake de 
maandelijkse betalingen als bedoeld in 
artikel 19, lid 3, of in het kader van de 
tussentijdse betalingen als bedoeld in 
artikel 30.

3. Verlagingen op grond van dit 
artikel laten artikel 51 onverlet.

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de procedure en 
andere praktische regelingen voor de 
correcte werking van het mechanisme 
waarin artikel 36 voorziet. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. pl

Amendement 484
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 37 Schrappen

Verlaging van maandelijkse en 
tussentijdse betalingen

1. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in het 
Unierecht vastgestelde financiële maxima 
zijn overschreden, verlaagt zij de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat in het kader van 
de uitvoeringshandelingen inzake de 
maandelijkse betalingen als bedoeld in 
artikel 19, lid 3, of in het kader van de 
tussentijdse betalingen als bedoeld in 
artikel 30.

2. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in 
artikel 36 bedoelde betalingstermijnen 
niet zijn nageleefd, wordt de lidstaat in de 
gelegenheid gesteld om zijn opmerkingen 
te maken binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen. 
Wanneer de lidstaat in deze periode geen 
opmerkingen maakt of wanneer de 
Commissie de reactie niet afdoende acht, 
kan de Commissie de maandelijkse of de 
tussentijdse betalingen aan de betrokken 
lidstaat verlagen in het kader van de 
uitvoeringshandelingen inzake de 
maandelijkse betalingen als bedoeld in 
artikel 19, lid 3, of in het kader van de 
tussentijdse betalingen als bedoeld in 
artikel 30.

3. Verlagingen op grond van dit 
artikel laten artikel 51 onverlet.

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de procedure en 
andere praktische regelingen voor de 
correcte werking van het mechanisme 
waarin artikel 36 voorziet. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.
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Or. pl

Amendement 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in het 
Unierecht vastgestelde financiële maxima 
zijn overschreden, verlaagt zij de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat in het kader van 
de uitvoeringshandelingen inzake de 
maandelijkse betalingen als bedoeld in 
artikel 19, lid 3, of in het kader van de 
tussentijdse betalingen als bedoeld in 
artikel 30.

1. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in het 
Unierecht vastgestelde financiële maxima 
zijn overschreden, verlaagt zij de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat, na instemming 
van het Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

Amendement 486
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in 
artikel 36 bedoelde betalingstermijnen niet 
zijn nageleefd, wordt de lidstaat in de 
gelegenheid gesteld om zijn opmerkingen 
te maken binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen. Wanneer de 
lidstaat in deze periode geen opmerkingen 
maakt of wanneer de Commissie de reactie 
niet afdoende acht, kan de Commissie de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat verlagen in het 

2. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in 
artikel 36 bedoelde betalingstermijnen niet 
zijn nageleefd, wordt de lidstaat in de 
gelegenheid gesteld om zijn opmerkingen 
te maken binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen. Wanneer de 
lidstaat in deze periode geen opmerkingen 
maakt of wanneer de Commissie tot de
conclusie is gekomen dat de opmerkingen 
duidelijk ontoereikend zijn, kan de 
Commissie de maandelijkse of de 
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kader van de uitvoeringshandelingen 
inzake de maandelijkse betalingen als 
bedoeld in artikel 19, lid 3, of in het kader 
van de tussentijdse betalingen als bedoeld 
in artikel 30.

tussentijdse betalingen aan de betrokken 
lidstaat verlagen in het kader van de 
uitvoeringshandelingen inzake de 
maandelijkse betalingen als bedoeld in 
artikel 19, lid 3, of in het kader van de 
tussentijdse betalingen als bedoeld in 
artikel 30. De Commissie ziet erop toe dat 
verlagingen niet resulteren in verdere 
vertragingen of problemen in de lidstaat 
voor de uiteindelijke begunstigden.

Or. en

Amendement 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88 
bedoelde informatie opmaakt dat de in 
artikel 36 bedoelde betalingstermijnen niet 
zijn nageleefd, wordt de lidstaat in de 
gelegenheid gesteld om zijn opmerkingen 
te maken binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen. Wanneer de 
lidstaat in deze periode geen opmerkingen 
maakt of wanneer de Commissie de reactie 
niet afdoende acht, kan de Commissie de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat verlagen in het 
kader van de uitvoeringshandelingen 
inzake de maandelijkse betalingen als 
bedoeld in artikel 19, lid 3, of in het kader 
van de tussentijdse betalingen als bedoeld 
in artikel 30.

2. Wanneer de Commissie uit de 
uitgavendeclaraties of de in artikel 88
bedoelde informatie opmaakt dat de in 
artikel 36 bedoelde betalingstermijnen niet 
zijn nageleefd, wordt de lidstaat in de 
gelegenheid gesteld om zijn opmerkingen 
te maken binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen. Wanneer de 
lidstaat in deze periode geen opmerkingen 
maakt of wanneer de Commissie de reactie 
niet afdoende acht, kan de Commissie de 
maandelijkse of de tussentijdse betalingen 
aan de betrokken lidstaat verlagen, na 
instemming van het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. fr

Amendement 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verlagingen op grond van dit 
artikel laten artikel 51 onverlet.

3. Verlagingen op grond van dit 
artikel worden toegepast volgens het 
principe van proportionaliteit en laten 
artikel 51 onverlet.

Or. en

Amendement 489
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen

Schorsing van betalingen in het kader van 
de jaarlijkse goedkeuring

1. Wanneer de lidstaten de in 
artikel 8, lid 3, en artikel 11, lid 1, 
bedoelde documenten niet indienen 
binnen de termijnen waarin artikel 8, 
lid 3, voorziet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het gehele bedrag van de in artikel 19, 
lid 3, bedoelde maandelijkse betalingen 
wordt geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de 
betrokken lidstaat keert de Commissie de 
geschorste bedragen alsnog uit, mits deze 
documenten niet later dan zes maanden 
na de uiterste datum zijn ontvangen.

Wat de in artikel 30 bedoelde tussentijdse 
betalingen betreft, worden 
uitgavendeclaraties op grond van lid 6 
van dat artikel niet ontvankelijk geacht.

2. Wanneer de Commissie in het 
kader van de in artikel 52 bedoelde 
jaarlijkse prestatiegoedkeuring vaststelt 
dat het verschil tussen de gedeclareerde 
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uitgaven en het met de relevante 
gerapporteerde output corresponderende 
bedrag meer dan 50 % bedraagt en de 
lidstaat dit niet naar behoren kan 
motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

De schorsing wordt toegepast op de 
relevante uitgaven die betrekking hebben 
op de interventies die aan de in artikel 52, 
lid 2, bedoelde verlaging zijn 
onderworpen, en het te schorsen bedrag 
mag niet hoger zijn dan het percentage 
dat correspondeert met de verlaging zoals 
toegepast overeenkomstig artikel 52, lid 2. 
De geschorste bedragen worden door de 
Commissie alsnog aan de lidstaten 
vergoed dan wel blijvend verlaagd door 
middel van de in artikel 52 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
dit artikel voorziet, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en stelt zij de lidstaat in de 
gelegenheid om te reageren binnen een 
periode die niet korter mag zijn dan dertig 
dagen.

In de uitvoeringshandelingen waarin de 
in artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
wordt rekening gehouden met de 
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uitvoeringshandelingen die in het kader 
van dit lid zijn vastgesteld.

Or. pl

Amendement 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen

Schorsing van betalingen in het kader van 
de jaarlijkse goedkeuring

1. Wanneer de lidstaten de in 
artikel 8, lid 3, en artikel 11, lid 1, 
bedoelde documenten niet indienen 
binnen de termijnen waarin artikel 8, 
lid 3, voorziet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het gehele bedrag van de in artikel 19, 
lid 3, bedoelde maandelijkse betalingen 
wordt geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de 
betrokken lidstaat keert de Commissie de 
geschorste bedragen alsnog uit, mits deze 
documenten niet later dan zes maanden
na de uiterste datum zijn ontvangen.

Wat de in artikel 30 bedoelde tussentijdse 
betalingen betreft, worden 
uitgavendeclaraties op grond van lid 6 
van dat artikel niet ontvankelijk geacht.

2. Wanneer de Commissie in het 
kader van de in artikel 52 bedoelde 
jaarlijkse prestatiegoedkeuring vaststelt 
dat het verschil tussen de gedeclareerde 
uitgaven en het met de relevante 
gerapporteerde output corresponderende 
bedrag meer dan 50 % bedraagt en de 
lidstaat dit niet naar behoren kan 
motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
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maandelijkse betalingen of de in artikel 
30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

De schorsing wordt toegepast op de 
relevante uitgaven die betrekking hebben 
op de interventies die aan de in artikel 52, 
lid 2, bedoelde verlaging zijn 
onderworpen, en het te schorsen bedrag 
mag niet hoger zijn dan het percentage 
dat correspondeert met de verlaging zoals 
toegepast overeenkomstig artikel 52, lid 2. 
De geschorste bedragen worden door de 
Commissie alsnog aan de lidstaten 
vergoed dan wel blijvend verlaagd door 
middel van de in artikel 52 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
dit artikel voorziet, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en stelt zij de lidstaat in de 
gelegenheid om te reageren binnen een 
periode die niet korter mag zijn dan dertig 
dagen.

In de uitvoeringshandelingen waarin de 
in artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringshandelingen die in het kader 
van dit lid zijn vastgesteld.

Or. pl

Amendement 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten de in artikel 8, lid 3, 
en artikel 11, lid 1, bedoelde documenten 
niet indienen binnen de termijnen waarin 
artikel 8, lid 3, voorziet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het gehele bedrag van de in artikel 19, lid 
3, bedoelde maandelijkse betalingen wordt 
geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de betrokken 
lidstaat keert de Commissie de geschorste 
bedragen alsnog uit, mits deze documenten 
niet later dan zes maanden na de uiterste 
datum zijn ontvangen.

Wanneer de lidstaten de in artikel 8, lid 3, 
en artikel 11, lid 1, bedoelde documenten 
niet indienen binnen de termijnen waarin 
artikel 8, lid 3, voorziet, kan de 
Commissie, na kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad,
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het gehele bedrag van de in artikel 19, lid 
3, bedoelde maandelijkse betalingen wordt 
geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de betrokken 
lidstaat keert de Commissie de geschorste 
bedragen alsnog uit, mits deze documenten 
niet later dan één jaar na de uiterste datum 
zijn ontvangen.

Or. fr

Amendement 492
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten de in artikel 8, lid 3, 
en artikel 11, lid 1, bedoelde documenten 
niet indienen binnen de termijnen waarin
artikel 8, lid 3, voorziet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het gehele bedrag van de in artikel 19, lid 
3, bedoelde maandelijkse betalingen wordt 
geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de betrokken 
lidstaat keert de Commissie de geschorste 
bedragen alsnog uit, mits deze documenten 
niet later dan zes maanden na de uiterste 
datum zijn ontvangen.

Wanneer de lidstaten de in artikel 8, lid 3, 
en artikel 11, lid 1, bedoelde documenten 
niet uiterlijk op 30 juni indienen, zoals 
bepaald in artikel 8, lid 3, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin het gehele bedrag van de 
in artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen wordt geschorst. Na ontvangst 
van de ontbrekende documenten van de 
betrokken lidstaat keert de Commissie de 
geschorste bedragen alsnog uit, mits deze 
documenten niet later dan zes maanden na 
de uiterste datum zijn ontvangen.

Or. en
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Motivering

15 februari zou te vroeg zijn voor het prestatieverslag. 30 juni zou geschikter zijn.

Amendement 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie in het 
kader van de in artikel 52 bedoelde 
jaarlijkse prestatiegoedkeuring vaststelt 
dat het verschil tussen de gedeclareerde 
uitgaven en het met de relevante 
gerapporteerde output corresponderende 
bedrag meer dan 50 % bedraagt en de 
lidstaat dit niet naar behoren kan 
motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 
30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Schrappen

De schorsing wordt toegepast op de 
relevante uitgaven die betrekking hebben 
op de interventies die aan de in artikel 52, 
lid 2, bedoelde verlaging zijn 
onderworpen, en het te schorsen bedrag 
mag niet hoger zijn dan het percentage 
dat correspondeert met de verlaging zoals 
toegepast overeenkomstig artikel 52, lid 2. 
De geschorste bedragen worden door de 
Commissie alsnog aan de lidstaten 
vergoed dan wel blijvend verlaagd door 
middel van de in artikel 52 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.
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Or. fr

Motivering

Dit amendement hangt samen met de wil van de rapporteur om de prestaties alleen over 
meerdere jaren te controleren en de jaarlijkse controle van de output dus te schrappen. Het 
spreekt dus voor zich om dit lid te schrappen waarin de regels voor schorsing van de 
betalingen in geval van jaarlijkse prestatiegoedkeuring worden uiteengezet; deze goedkeuring 
is niet meer van toepassing waardoor dit lid niet langer relevant is.

Amendement 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie in het 
kader van de in artikel 52 bedoelde 
jaarlijkse prestatiegoedkeuring vaststelt 
dat het verschil tussen de gedeclareerde 
uitgaven en het met de relevante 
gerapporteerde output corresponderende 
bedrag meer dan 50 % bedraagt en de 
lidstaat dit niet naar behoren kan 
motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 
30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Schrappen

De schorsing wordt toegepast op de 
relevante uitgaven die betrekking hebben 
op de interventies die aan de in artikel 52, 
lid 2, bedoelde verlaging zijn 
onderworpen, en het te schorsen bedrag 
mag niet hoger zijn dan het percentage 
dat correspondeert met de verlaging zoals 
toegepast overeenkomstig artikel 52, lid 2. 
De geschorste bedragen worden door de 
Commissie alsnog aan de lidstaten 
vergoed dan wel blijvend verlaagd door 
middel van de in artikel 52 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 



AM\1170200NL.docx 101/184 PE630.688v01-00

NL

handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.

Or. en

Motivering

Ik stel voor dit lid te schrappen. Naar mijn mening dient geen schorsing te worden toegepast 
als de geplande output niet wordt gehaald, aangezien dergelijke toekomstplanning 
noodzakelijkerwijs is gebaseerd op eerdere schattingen. Als schorsingen worden toegepast, 
brengt dit de mogelijkheid om te voldoen aan toekomstige streefcijfers en mijlpalen verder in 
gevaar. Een dergelijke procedure zou derhalve averechts werken.

Amendement 495
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van 
de in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer 
dan 50 % bedraagt en de lidstaat dit niet 
naar behoren kan motiveren, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Schrappen

Or. it

Amendement 496
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren kan motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren kan motiveren, zet de Commissie 
onmiddellijk technische besprekingen in 
gang met de relevante instantie van de 
betreffende lidstaat om een 
gemeenschappelijke oplossing te vinden 
voor een soepele oplossing van de situatie. 
Als de kwestie niet binnen 6 maanden kan
worden opgelost, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen aannemen voor 
het opschorten van de maandelijkse 
betalingen, zoals genoemd in artikel 19, 
lid 3, of de tussentijdse betalingen, zoals 
genoemd in artikel 30.

Or. en

Motivering

Naar mijn mening dient geen schorsing te worden toegepast als de geplande output niet wordt 
gehaald, aangezien dergelijke toekomstplanning noodzakelijkerwijs is gebaseerd op eerdere 
schattingen. Als schorsingen worden toegepast, brengt dit de mogelijkheid om te voldoen aan 
toekomstige streefcijfers en mijlpalen verder in gevaar. Een dergelijke procedure zou 
derhalve averechts werken.

Amendement 497
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
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50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren kan motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

50 % bedraagt voor interventies die niet 
onder artikel 68 van de [verordening 
inzake de strategische GLB‑plannen] 
vallen en de lidstaat dit niet naar behoren 
kan motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. sl

Motivering

Een verschil van 50 % is zeer ernstig en daarvoor moet op de een of andere manier een 
oplossing worden gevonden. Bijzondere bepalingen voor investeringen lijken evenwel 
noodzakelijk, aangezien grote jaarlijkse schommelingen waarschijnlijk zijn.

Amendement 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren kan motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren kan motiveren, kan de Commissie, 
na kennisgeving aan het Europees 
Parlement en de Raad,
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. fr
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Amendement 499
Elsi Katainen

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet naar 
behoren kan motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer dan 
50 % bedraagt en de lidstaat dit niet kan 
motiveren, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. en

Motivering

Er moet echte flexibiliteit worden ingebouwd, zodat de Commissie rekening kan houden met 
rechtvaardigingen van lidstaten. Een voorbeeld van redenen waarmee altijd rekening moet 
worden gehouden is zware weersomstandigheden.

Amendement 500
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Naar mijn mening dient geen schorsing te worden toegepast als de geplande output niet wordt 
gehaald, aangezien dergelijke toekomstplanning noodzakelijkerwijs is gebaseerd op eerdere 
schattingen. Als schorsingen worden toegepast, brengt dit de mogelijkheid om te voldoen aan 
toekomstige streefcijfers en mijlpalen verder in gevaar. Een dergelijke procedure zou 
derhalve averechts werken.

Amendement 501
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.

Schrappen

Or. sl

Motivering

In deze verordening moeten regels voor het percentage van de schorsing van betalingen 
worden vastgesteld. Om die reden moet deze alinea worden geschrapt.

Amendement 502
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de financiële gevolgen van de meerjarige 
prestatiemonitoring op te heffen, zonder deze prestatiemonitoring, die geleidelijk moet 
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worden ingevoerd, echter op te schorten. De uitbreiding van een prestatiekader naar de 
eerste pijler is een belangrijke stap die moet zorgen voor een betere sturing van het GLB 
op de middellange en lange termijn.

Amendement 503
Miguel Viegas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen

Schorsing van betalingen in het kader van 
de meerjarige prestatiemonitoring

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de streefcijfers als 
vermeld in het nationale strategisch GLB-
plan en gemonitord overeenkomstig de 
artikelen 115 en 116 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], kan 
de Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken de nodige corrigerende acties 
uit te voeren op basis van een actieplan 
met duidelijke voortgangsindicatoren dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.
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De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden 
met de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie 
blijkt dat bevredigende vooruitgang 
richting de streefcijfers wordt geboekt. 
Indien de situatie bij afsluiting van het 
nationale strategisch GLB-plan nog niet 
is gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
de leden 1 en 2 voorzien, worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen.

Or. pt

Amendement 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen

Schorsing van betalingen in het kader van 
de meerjarige prestatiemonitoring

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de streefcijfers als 
vermeld in het nationale strategisch GLB-
plan en gemonitord overeenkomstig de 
artikelen 115 en 116 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], kan 
de Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken de nodige corrigerende acties 
uit te voeren op basis van een actieplan 
met duidelijke voortgangsindicatoren dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden 
met de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie 
blijkt dat bevredigende vooruitgang 
richting de streefcijfers wordt geboekt. 
Indien de situatie bij afsluiting van het 
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nationale strategisch GLB-plan nog niet 
is gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
de leden 1 en 2 voorzien, worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen.

Or. pl

Amendement 505
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen

Schorsing van betalingen in het kader van 
de meerjarige prestatiemonitoring

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de streefcijfers als 
vermeld in het nationale strategisch GLB-
plan en gemonitord overeenkomstig de 
artikelen 115 en 116 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
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inzake de strategische GLB-plannen], kan 
de Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken de nodige corrigerende acties 
uit te voeren op basis van een actieplan 
met duidelijke voortgangsindicatoren dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden 
met de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie 
blijkt dat bevredigende vooruitgang 
richting de streefcijfers wordt geboekt. 
Indien de situatie bij afsluiting van het 
nationale strategisch GLB-plan nog niet 
is gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
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die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
de leden 1 en 2 voorzien, worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen.

Or. pl

Motivering

De artikelen 37, 38 en 39 moeten worden geschrapt vanwege de financiële gevolgen voor de 
lidstaten als de Commissie eenzijdig zou kunnen besluiten tot schorsing van betalingen zonder 
met de betrokken lidstaat tot een overeenstemming te komen over een bepaalde situatie.

Amendement 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen

Schorsing van betalingen in het kader van 
de meerjarige prestatiemonitoring

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de streefcijfers als 
vermeld in het nationale strategisch GLB-
plan en gemonitord overeenkomstig de 
artikelen 115 en 116 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen], kan de 
Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken de nodige corrigerende acties
uit te voeren op basis van een actieplan 
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met duidelijke voortgangsindicatoren dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

2. Wanneer de lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden 
met de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie 
blijkt dat bevredigende vooruitgang 
richting de streefcijfers wordt geboekt. 
Indien de situatie bij afsluiting van het 
nationale strategisch GLB-plan nog niet 
is gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.
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3. De uitvoeringshandelingen waarin 
de leden 1 en 2 voorzien, worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen.

Or. en

Motivering

Ik stel voor dit artikel te schrappen. Naar mijn mening dient geen schorsing te worden 
toegepast als de geplande output niet wordt gehaald, aangezien dergelijke toekomstplanning 
noodzakelijkerwijs is gebaseerd op eerdere schattingen. Als schorsingen worden toegepast, 
brengt dit de mogelijkheid om te voldoen aan toekomstige streefcijfers en mijlpalen verder in 
gevaar. Een dergelijke procedure zou derhalve averechts werken. Ik ben het voornamelijk 
oneens met schorsingen naar aanleiding van prestatiemonitoring.

Amendement 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij te trage of onvoldoende 
vooruitgang richting de streefcijfers als 
vermeld in het nationale strategisch GLB-
plan en gemonitord overeenkomstig de 
artikelen 115 en 116 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen], kan de 
Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken de nodige corrigerende acties 
uit te voeren op basis van een actieplan 
met duidelijke voortgangsindicatoren dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie.

Schrappen

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van de 
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actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

De invoering van een resultaatgerichte benadering moet geleidelijk verlopen. De uitbreiding 
van een prestatiekader naar de eerste pijler is een belangrijke stap die moet zorgen voor een 
betere sturing van het GLB op de middellange en lange termijn zonder financiële sancties 
mee te brengen. Voorgesteld wordt het prestatieverslag meerjarig te maken en los te koppelen 
van de jaarlijkse goedkeuring (wat betreft datum en inhoud).

Amendement 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij te trage of onvoldoende vooruitgang 
richting de streefcijfers als vermeld in het 
nationale strategisch GLB-plan en 
gemonitord overeenkomstig de artikelen 
115 en 116 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen], kan de Commissie de betrokken 
lidstaat verzoeken de nodige corrigerende 
acties uit te voeren op basis van een 
actieplan met duidelijke 
voortgangsindicatoren dat is opgesteld in 
overleg met de Commissie.

Bij te trage of onvoldoende vooruitgang 
richting de streefcijfers overeenkomstig 
artikel 121, lid 9 van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] of de resultaatindicatoren,
als vermeld in het nationale strategisch 
GLB-plan en gemonitord overeenkomstig 
de artikelen 115 en 116 van Verordening
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen], en de lidstaat 
dit niet naar behoren kan rechtvaardigen, 
kan de Commissie de betrokken lidstaat 
verzoeken een actieplan met duidelijke 
voortgangsindicatoren dat is opgesteld in 
overleg met de Commissie, te presenteren 
en uit te voeren. In het actieplan dienen 
de benodigde corrigerende handelingen 
en het verwachte tijdsbestek voor de 
uitvoering ervan te zijn beschreven.

Or. en
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Amendement 509
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan uitvoeringshandelingen 
vaststellen met verdere regels voor de 
elementen van actieplannen en voor de 
procedure voor het opzetten van de 
actieplannen. Die uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 101, 
lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

De Commissie kan, na overleg en na de 
betrokken lidstaat de gelegenheid te 
hebben gegeven te reageren,
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen, met name met inbegrip van 
een definitie van de 
voortgangsindicatoren, en voor de 
procedure voor het opzetten van de 
actieplannen. Die uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 101, 
lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 510
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

De regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen zijn als volgt 
[nader uit te werken door de Commissie].

Or. sl
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Motivering

De regels voor de actieplannen moeten deel uitmaken van de basishandeling, niet van de 
uitvoeringshandelingen.

Amendement 511
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan totaal in tegenstelling is met 
hetgeen noodzakelijk is, zet de Commissie 
onmiddellijk technische besprekingen in 
gang met de relevante instantie van de 
betreffende lidstaat om een 
gemeenschappelijke oplossing te vinden 
voor een soepele oplossing van de situatie.
Als de kwestie niet binnen 6 maanden kan
worden opgelost, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen aannemen voor 
het opschorten van de maandelijkse 
betalingen, zoals genoemd in artikel 19, 
lid 3, of de tussentijdse betalingen, zoals 
genoemd in artikel 30.

Or. en

Motivering

Er dient geen schorsing te worden toegepast als de geplande output niet wordt gehaald, 
aangezien dergelijke toekomstplanning noodzakelijkerwijs is gebaseerd op eerdere 
schattingen. Als schorsingen worden toegepast, brengt dit de mogelijkheid om te voldoen aan 
toekomstige streefcijfers en mijlpalen verder in gevaar. Een dergelijke procedure zou 
derhalve averechts werken. Ik ben het voornamelijk oneens met schorsingen naar aanleiding 
van prestatiemonitoring.

Amendement 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
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Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3,
bedoelde maandelijkse betalingen of de in
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaten het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien
het door de lidstaat gepresenteerde
actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3,
bedoelde maandelijkse betalingen of de in
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst. De Commissie houdt 
rekening met het tijdsbestek dat is 
aangegeven voor de uitvoering van het 
actieplan alvorens een 
schorsingsprocedure in gang wordt gezet.

Or. en

Amendement 513
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst. De actieplannen 
moeten aan de volgende 
toereikendheidscriteria voldoen: [nader 
uit te werken door de Commissie].

Or. sl

Motivering

De toereikendheidscriteria voor de actieplannen moeten in de basishandeling worden 
opgenomen.
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Amendement 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie, na kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad,
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. fr

Amendement 515
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of zonder reden niet
uitvoert, of indien dat actieplan duidelijk 
tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. en

Amendement 516
Norbert Erdős
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

Schrappen

Or. en

Motivering

Naar mijn mening dient geen schorsing te worden toegepast als de geplande output niet wordt 
gehaald, aangezien dergelijke toekomstplanning noodzakelijkerwijs is gebaseerd op eerdere 
schattingen. Als schorsingen worden toegepast, brengt dit de mogelijkheid om te voldoen aan 
toekomstige streefcijfers en mijlpalen verder in gevaar. Een dergelijke procedure zou 
derhalve averechts werken. Ik ben het voornamelijk oneens met schorsingen naar aanleiding 
van prestatiemonitoring.

Amendement 517
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing 
van betalingen en voor de voorwaarde om 
die bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

Schrappen

Or. sl
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Motivering

De criteria voor het percentage en de duur van de schorsing van betalingen moeten worden 
opgenomen in de basishandeling. Om die reden moet deze alinea worden geschrapt.

Amendement 518
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schorsing van betalingen in verband met 
tekortkomingen in de governancesystemen

Schorsing van betalingen in verband met 
tekortkomingen in de betaalorganen

Or. en

Motivering

Ik zou dit bij voorkeur beperken tot de bestaande reikwijdte. Het moet hier alleen gaan om 
schorsingen in verband met problemen bij een betaalorgaan.

Amendement 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schorsing van betalingen in verband met 
tekortkomingen in de governancesystemen

Monitoring van betalingen in verband met 
tekortkomingen in de governancesystemen

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.
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Amendement 520
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ernstige tekortkomingen in de 
werking van de governancesystemen kan 
de Commissie de betrokken lidstaat 
vragen om de nodige corrigerende acties 
uit te voeren op basis van een actieplan 
met duidelijke voortgangsindicatoren dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie.

Schrappen

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van de 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aangezien de hier voorgestelde procedures onvoldoende transparant zijn en duidelijke regels 
ontbreken, dient lid 1 te worden geschrapt.

Amendement 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij ernstige tekortkomingen in de werking 
van de governancesystemen kan de 
Commissie de betrokken lidstaat vragen 
om de nodige corrigerende acties uit te 
voeren op basis van een actieplan met 

De Commissie steunt op het Comité voor 
de landbouwfondsen, teneinde te zorgen 
voor een uitwisseling van goede 
praktijken tussen de lidstaten wat betreft 
de werking van de governancesystemen. 
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duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie.

Bij deze uitwisseling wordt rekening 
gehouden met de elementen in de door de 
betaalorganen uitgegeven jaarlijkse 
verslagen zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, 
onder c), punt ii), alsook met het door de 
certificerende instantie verstrekte advies 
volgens artikel 11, lid 1, onder b).

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van de 
actieplannen en voor de procedure voor 
het opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
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conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Bij ernstige tekortkomingen in de 
werking van de governancesystemen kan 
de Commissie de betrokken lidstaat vragen 
om de nodige corrigerende acties uit te 
voeren op basis van een actieplan met 
duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie.
De Commissie kan uitvoeringshandelingen 
vaststellen met verdere regels voor de 
elementen van de actieplannen en voor de 
procedure voor het opzetten van de 
actieplannen. Die uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 101, 
lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
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Artikel 40 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie, na kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad,
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. fr

Amendement 525
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3,
bedoelde maandelijkse betalingen of de in
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of zonder dwingende 
reden niet uitvoert, of indien dat actieplan 
duidelijk tekortschiet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Or. en

Amendement 526
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk in tegenstelling is 
met hetgeen noodzakelijk is, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde maandelijkse betalingen of de in 
artikel 30 bedoelde tussentijdse betalingen 
worden geschorst.

Or. en

Motivering

De uitdrukking "duidelijk tekortschiet" is vaag. Ik adviseer met klem een andere formulering 
te kiezen. Anders zou dit kunnen leiden tot een behoorlijke mate van onzekerheid en potentiële 
subjectiviteit.

Amendement 527
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
tekortkomingen bestaan, en wel voor een 
periode die in de in de eerste alinea 
bedoelde uitvoeringshandelingen wordt 
bepaald en niet langer mag zijn dan twaalf 
maanden. Indien de 
schorsingsvoorwaarden daarna nog steeds 
geldig zijn, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
die periode verder wordt verlengd met 
telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven van de lidstaat waar de 
ernstige tekortkomingen bestaan, en wel 
voor een periode die niet langer mag zijn 
dan twaalf maanden. Indien de 
schorsingsvoorwaarden daarna nog steeds 
geldig zijn, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
die periode verder wordt verlengd met 
telkens maximaal twaalf maanden. Bij de 
vaststelling van de in artikel 53 bedoelde 
uitvoeringshandelingen wordt rekening 
gehouden met de geschorste bedragen.

Or. sl
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Motivering

Het woord "ernstig" moet worden herhaald om duidelijk te maken dat de schorsing alleen 
plaatsvindt als er sprake is van ernstige tekortkomingen. Daarnaast is de Commissie niet 
bevoegd om de duur van de schorsing vast te stellen, zoals in lid 1 wordt verklaard. De in 
lid 1 bedoelde bevoegdheid blijft beperkt tot de elementen van en de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen. Daarom moet de verwijzing naar lid 1 worden geschrapt.

Amendement 528
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoeringshandelingen waarin 
dit artikel voorziet, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Voordat de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet 
korter mag zijn dan dertig dagen.

In de uitvoeringshandelingen waarin de 
in artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringshandelingen die in het kader 
van de eerste alinea van dit lid zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Aangezien de hier voorgestelde procedures onvoldoende transparant zijn en duidelijke regels 
ontbreken, dient lid 3 te worden geschrapt.

Amendement 529
Herbert Dorfmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingen in het kader van de in artikel 63, 
lid 2, bedoelde interventies en maatregelen 
worden gedaan in de periode van 1 
december tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingen in het kader van de in artikel 63, 
lid 2, bedoelde interventies en maatregelen 
worden gedaan in de periode van 1 
december tot en met 30 december van het 
daaropvolgende kalenderjaar.

Or. it

Amendement 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 50 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 50 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen en voor de 
maatregelen waarnaar wordt verwezen in 
respectievelijk hoofdstuk IV van 
Verordening (EU) nr. 228/2013 en in 
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 
nr. 229/2013;

Or. en

Amendement 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
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hoogste 50 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

hoogste 75 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

Or. en

Motivering

Gelet op het feit dat interventies van beide pijlers onder hetzelfde GLB-plan vallen, zouden 
geharmoniseerde tijdschema's en percentages voor voorschotten in het kader van interventies 
door middel van directe betalingen en plattelandsontwikkeling het doel van vereenvoudiging 
dienen.

Amendement 532
Laurenţiu Rebega

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 50 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 75 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

Or. ro

Amendement 533
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vóór 1 december maar niet vóór 
16 oktober, voorschotten betalen van ten 
hoogste 50 % voor interventies in de vorm 
van rechtstreekse betalingen;

(a) vóór 30 december voorschotten 
betalen van ten hoogste 50 % voor 
interventies in de vorm van rechtstreekse 
betalingen;

Or. it
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Amendement 534
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vóór 1 december voorschotten 
betalen van ten hoogste 75 % voor de steun 
die wordt verleend in het kader van de 
plattelandsontwikkelingsinterventies als 
bedoeld in artikel 63, lid 2.

(b) vóór 30 december voorschotten 
betalen van ten hoogste 75 % voor de steun 
die wordt verleend in het kader van de 
plattelandsontwikkelingsinterventies als 
bedoeld in artikel 63, lid 2.

Or. it

Amendement 535
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten om in 
het kader van de in de artikelen 68 en 71 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde interventies voorschotten te 
betalen van ten hoogste 50 %.

3. De lidstaten kunnen besluiten om:
(a) in het kader van de in de artikelen 43, 
49, 52, 55, 57 en 60 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
interventies voorschotten te betalen;
(b) in het kader van de in de artikelen 68 en 
71 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventies 
voorschotten te betalen van ten hoogste 
50 %.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld de status quo te herstellen, omdat de sectorale 
programma's die voortvloeien uit de GMO-verordening momenteel namelijk kunnen rekenen 
op voorschotten van meer dan 50 %.

Amendement 536
Norbert Erdős
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
interventies en maatregelen waarvoor de 
lidstaten voorschotten mogen betalen.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
interventies en maatregelen waarvoor de 
lidstaten hogere voorschotten mogen 
betalen in spoedeisende situaties.

Or. en

Motivering

Lid 2 bevat bepalingen voor het uitkeren van voorschotten door lidstaten. Dit artikel geeft de 
Commissie de bevoegdheid toestemming te geven voor hogere voorschotten in spoedeisende 
situaties.

Amendement 537
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen die een oplossing bieden voor 
specifieke problemen die verband houden 
met de toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

In een crisis die wordt veroorzaakt door 
factoren als het weer of 
marktomstandigheden kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen die een 
oplossing bieden voor specifieke 
problemen die verband houden met de 
toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen die een oplossing bieden voor 
specifieke problemen die verband houden 
met de toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie zo snel als mogelijk is
uitvoeringshandelingen vaststellen die een 
oplossing bieden voor specifieke 
problemen die verband houden met de 
toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om in een crisissituatie zo snel mogelijk te kunnen handelen, is zeer 
belangrijk. Er mag geen vertraging of onzekerheid ontstaan voor de lidstaten en begunstigden 
bij het verlenen van hulp aan landbouwers en het verlichten van de situatie van landbouwers.

Amendement 539
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wat de ELGF-uitgaven betreft, de 
bedragen van de sancties die zijn 
toegepast overeenkomstig de 
conditionaliteitsregels als bedoeld in 
artikel 11 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

Schrappen

Or. en

Motivering

Lidstaten dienen in staat te worden gesteld 100 % van de bedragen van de verlagingen en 
uitsluitingen te behouden, op voorwaarde dat het relevante budget wordt geïnvesteerd in 
interventies die ten goede komen aan het milieu en/of het klimaat, zoals ecoregelingen of 
agromilieuklimaatmaatregelen. Een systeem waarbij budget dat door lidstaten wordt 
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verhaald slechts tot 20 % mag worden behouden, gaat slechts ten koste van de klimaat- en 
milieudoelstellingen van het nieuwe GLB.

Amendement 540
Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wat de ELGF-uitgaven betreft, de 
bedragen van de sancties die zijn 
toegepast overeenkomstig de 
conditionaliteitsregels als bedoeld in 
artikel 11 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

Schrappen

Or. en

Amendement 541
Jean Arthuis

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden aan de Uniebegroting afgedragen 
en worden in het geval van hergebruik 
uitsluitend gebruikt om uitgaven uit het 
ELGF of het Elfpo te financieren.

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden aan de Uniebegroting afgedragen 
en worden in het geval van hergebruik 
uitsluitend gebruikt om uitgaven
respectievelijk uit het ELGF of het Elfpo te 
financieren en dienen hoofdzakelijk voor 
het dekken van de landbouwreserve die is 
gerealiseerd in het kader van het ELGF 
binnen de grenzen die zijn vastgelegd in 
artikel 14.

Or. en

Amendement 542
Peter Jahr, Michel Dantin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden aan de Uniebegroting afgedragen
en worden in het geval van hergebruik
uitsluitend gebruikt om uitgaven uit het 
ELGF of het Elfpo te financieren.

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden uitgekeerd ten bate van de 
begroting van de Unie en worden 
uitsluitend gebruikt om uitgaven
respectievelijk uit het ELGF of het Elfpo te 
financieren en dienen hoofdzakelijk voor 
het dekken van de landbouwreserve die is 
gerealiseerd in het kader van het ELGF 
binnen de grenzen die zijn vastgelegd in 
artikel 14.

Or. en

Amendement 543
Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden aan de Uniebegroting afgedragen
en worden in het geval van hergebruik
uitsluitend gebruikt om uitgaven uit het 
ELGF of het Elfpo te financieren.

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden uitgekeerd ten bate van de 
begroting van de Unie en worden 
uitsluitend gebruikt om uitgaven
respectievelijk uit het ELGF of het Elfpo te 
financieren en dienen hoofdzakelijk voor 
het dekken van de landbouwreserve die is 
gerealiseerd in het kader van het ELGF 
binnen de grenzen die zijn vastgelegd in 
artikel 14.

Or. en

Amendement 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen

Voorlichtingsmaatregelen

1. De voorlichting die op grond van 
artikel 7, onder e), wordt gefinancierd, is 
met name gericht op de verduidelijking, 
uitvoering en ontwikkeling van het GLB 
en op de bewustmaking van het publiek 
van de inhoud en doelstellingen ervan, op 
het herstel van het 
consumentenvertrouwen na een crisis via 
voorlichtingscampagnes, op de 
verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en op het 
promoten van het Europese 
landbouwmodel en de bevordering van het 
inzicht van de burgers in dit model.

Zowel binnen als buiten de Unie wordt 
een coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
kunnen omvatten:

(a) jaarlijkse werkprogramma's of 
andere specifieke maatregelen die door 
derden worden voorgesteld;

(b) op initiatief van de Commissie 
uitgevoerde activiteiten.

De wettelijk verplichte maatregelen en de 
maatregelen die al in het kader van een 
andere actie van de Unie worden 
gefinancierd, vallen er niet onder.

Bij de uitvoering van de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde activiteiten kan 
de Commissie een beroep doen op externe 
deskundigen.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen dragen ook bij aan de 
communicatie van de instellingen over de 
politieke prioriteiten van de Unie voor 
zover deze prioriteiten verband houden 
met de algemene doelstellingen van deze 
verordening.
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3. De Commissie publiceert eenmaal 
per jaar een oproep tot het indienen van 
voorstellen die aan de voorwaarden van 
het Financieel Reglement voldoet.

4. Het in artikel 101, lid 1, bedoelde 
comité wordt in kennis gesteld van de 
krachtens dit artikel voorgenomen en 
genomen maatregelen.

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

Ik denk dat we artikel 44 achter artikel 6 moeten zetten als nieuw artikel in dit hoofdstuk.

Amendement 545
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden aan de Uniebegroting afgedragen 
en worden in het geval van hergebruik 
uitsluitend gebruikt om uitgaven uit het 
ELGF of het Elfpo te financieren.

2. De in lid 1 bedoelde sommen 
worden aan de Uniebegroting afgedragen 
en worden in het geval van hergebruik 
uitsluitend gebruikt om uitgaven uit het 
ELGF of het Elfpo te financieren en zijn in 
de eerste plaats hoger dan de in het kader 
van het ELGF aangelegde
landbouwreserve binnen de in artikel 14 
bepaalde grenzen.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat de bestemmingsontvangsten 
uitsluitend worden gebruikt om uitgaven uit het GLB te financieren en in de eerste plaats 
hoger zijn dan de landbouwreserve binnen de in artikel 14 bepaalde grenzen.
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Amendement 546
Miguel Viegas

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, op het 
herstel van het consumentenvertrouwen na 
een crisis via voorlichtingscampagnes, op 
de verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en op het 
promoten van het Europese 
landbouwmodel en de bevordering van het 
inzicht van de burgers in dit model.

De verspreiding van informatie die op 
grond van artikel 7, onder e), wordt 
gefinancierd, is met name gericht op de 
verduidelijking, uitvoering en ontwikkeling 
van het GLB, op de bewustmaking van het 
publiek van de inhoud en doelstellingen 
ervan en op het herstel van het 
consumentenvertrouwen na een crisis.
Door middel van voorlichtingscampagnes 
moet informatie worden verstrekt aan 
landbouwers en andere marktdeelnemers 
in de plattelandseconomie, moet het 
Europese landbouwmodel worden 
bevorderd, moeten de belanghebbenden 
en het grote publiek bewust worden 
gemaakt van de huidige uitdagingen in de 
landbouw en de voedselvoorziening op het 
gebied van de agro-ecologische overgang 
naar duurzame voedselsystemen en moet
het inzicht van de burgers hieromtrent 
worden bevorderd. Er moet binnen en 
buiten de Unie consistente, objectieve en 
volledige informatie worden verstrekt 
door een communicatieplan uit te werken 
dat door het publiek verstrekte informatie 
omvat en mede door het publiek wordt 
bepaald.

Or. pt

Amendement 547
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, op het 
herstel van het consumentenvertrouwen 
na een crisis via voorlichtingscampagnes, 
op de verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en op het 
promoten van het Europese 
landbouwmodel en de bevordering van het 
inzicht van de burgers in dit model.

De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, onder 
meer de gevolgen van het GLB voor 
klimaat, milieu en ontwikkeling in de 
Unie en daarbuiten. Dit dient om burgers 
te informeren over de bestaande 
uitdagingen, waaronder crisissituaties, via
onpartijdige, op feiten gebaseerde en 
objectieve voorlichtingscampagnes, op de 
verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en op het 
promoten van de overgang naar een 
duurzaam EU-model voor de landbouw en 
de bevordering van het inzicht van de 
burgers in dit model.

Or. en

Motivering

De voorlichtingscampagnes moeten informatie bevatten over de gevolgen van het GLB voor 
klimaat, milieu en ontwikkeling zodat de consumenten, landbouwers en andere partijen beter 
op de hoogte zijn van de externe gevolgen van het landbouwbeleid van de EU, en van de 
bijdrage van dit beleid tot mondiale vraagstukken zoals de klimaatverandering. Er mogen 
geen EU-middelen gaan naar mogelijk vooringenomen, ongefundeerde en niet aan een 
collegiale toetsing onderworpen publiciteit ten voordele van het GLB.

Amendement 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, op het 
herstel van het consumentenvertrouwen na 

De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, op het 
herstel van het consumentenvertrouwen na 
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een crisis via voorlichtingscampagnes, op 
de verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en op het 
promoten van het Europese 
landbouwmodel en de bevordering van het 
inzicht van de burgers in dit model.

een crisis via voorlichtingscampagnes, op 
de verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, op de 
bewustmaking van belangengroeperingen 
en het publiek in het algemeen van de 
huidige uitdagingen op het gebied van 
landbouw en voedselvoorziening met 
betrekking tot de agro-ecologische 
overgang naar duurzame voedselsystemen
en de bevordering van het inzicht van de 
burgers in dit model.

Or. es

Amendement 549
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, op het 
herstel van het consumentenvertrouwen na 
een crisis via voorlichtingscampagnes, op 
de verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en op het 
promoten van het Europese 
landbouwmodel en de bevordering van het 
inzicht van de burgers in dit model.

De voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en doelstellingen ervan, op het 
herstel van het consumentenvertrouwen na 
een crisis via voorlichtingscampagnes, op 
de verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, en de 
bevordering van het inzicht van de burgers 
in dit model, en om het bewustzijn met 
betrekking tot de uitdagingen op 
milieugebied, waaronder dierenwelzijn, en 
de noodzaak van een overgang naar 
duurzame voedings- en 
landbouwsystemen in de Unie te 
verhogen.

Or. en



AM\1170200NL.docx 139/184 PE630.688v01-00

NL

Motivering

Het is belangrijk deze hulpmiddelen niet alleen te kunnen gebruiken te bevordering van het 
GLB, maar ook om de uitdagingen op het gebied van het milieu die eraan zijn verbonden.

Amendement 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel binnen als buiten de Unie wordt 
een coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven.

Door middel van de uitwerking van een 
communicatieplan met informatie en 
deelname van het publiek wordt een 
coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven.

Or. es

Amendement 551
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel.

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel in overeenstemming met artikel 7.

Or. sl

Amendement 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. De Commissie brengt om de twee
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel.

5. De Commissie brengt elk jaar aan 
het Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de uitvoering van dit artikel.

Or. fr

Amendement 553
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden waaronder bepaalde soorten 
uitgaven en ontvangsten in het kader van 
de fondsen onderling moeten worden 
verrekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gedelegeerde bevoegdheden dienen tot het minimum te worden beperkt en mogen regelingen 
die in lijn met de bepalingen in de basisvoorschriften reeds door lidstaten zijn getroffen niet 
belemmeren.

Amendement 554
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden waaronder bepaalde soorten 
uitgaven en ontvangsten in het kader van 

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden ten aanzien van de 
bijzonderheden van uitgavendeclaraties
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de fondsen onderling moeten worden 
verrekend.

waaronder bepaalde soorten uitgaven en 
ontvangsten in het kader van de fondsen 
onderling moeten worden verrekend.

Or. sl

Motivering

De voorgestelde bevoegdheid is te ruim. Zij moet beperkt blijven tot bijvoorbeeld de 
uitgavendeclaraties. Anders kan zij alle uitgaven in het kader van steunmaatregelen in een 
goedgekeurd strategisch GLB-plan een halt toeroepen.

Amendement 555
Elsi Katainen

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden waaronder bepaalde soorten 
uitgaven en ontvangsten in het kader van 
de fondsen onderling moeten worden 
verrekend.

De Commissie is overeenkomstig 
artikel 100 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de 
voorwaarden ten aanzien van de 
bijzonderheden van uitgavendeclaraties
waaronder bepaalde soorten uitgaven en 
ontvangsten in het kader van de fondsen 
onderling moeten worden verrekend.

Or. en

Motivering

Deze verlening van bevoegdheden is te breed. en dient te worden beperkt tot bijvoorbeeld de 
voorwaarden voor de uitgavendeclaraties. Anders kan de bevoegdheid ertoe leiden dat alle 
uitgaven in het kader van steunmaatregelen in een goedgekeurd strategisch GLB-plan worden 
een halt wordt toegeroepen.

Amendement 556
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 127 van 
het Financieel Reglement ontleent de 
Commissie zekerheid aan het werk van de 
in artikel 11 bedoelde certificerende 
instanties, tenzij zij de lidstaat heeft 
meegedeeld dat zij niet kan afgaan op het 
werk van de certificerende instanties voor 
een bepaald begrotingsjaar, en houdt zij 
daarmee rekening in haar 
risicobeoordeling van de noodzaak om 
zelf audits in de betrokken lidstaat te 
verrichten.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het single audit-beginsel is een welkome verbetering aangezien het dringend noodzakelijk is 
de controlelast te verminderen en met name dubbele controles bij begunstigden te vermijden. 
In de ontwerpverordeningen ontbreekt echter de verplichting voor de Commissie om zich op 
de controleactiviteit van de certificerende instantie te verlaten wanneer diens controles 
betrouwbaar zijn (nu is dit slechts een "kan-bepaling"). De formulering in artikel 46 van de 
horizontale verordening moet worden aangepast in overeenstemming met de regeling voor de 
structuurfondsen.

Amendement 557
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 127 van het 
Financieel Reglement ontleent de 
Commissie zekerheid aan het werk van de 
in artikel 11 bedoelde certificerende 
instanties, tenzij zij de lidstaat heeft 
meegedeeld dat zij niet kan afgaan op het 
werk van de certificerende instanties voor 
een bepaald begrotingsjaar, en houdt zij 
daarmee rekening in haar 
risicobeoordeling van de noodzaak om 
zelf audits in de betrokken lidstaat te 
verrichten.

Voor de toepassing van artikel 127 van het 
Financieel Reglement ontleent de 
Commissie zekerheid aan het werk van de 
in artikel 11 bedoelde certificerende 
instanties.
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Or. en

Motivering

Artikel 127 van het Financieel Reglement bepaald dat, waar een audit is uitgevoerd door een 
onafhankelijke auditeur op basis van internationaal aanvaarde normen die een redelijke 
zekerheid bieden, deze audit de basis vorm van de algehele zekerheid, mits voldoende bewijs 
aanwezig is van de onafhankelijkheid en competentie van de auditeur. Dit is de zogeheten 
single-auditbenadering. Er zijn geen verdere regels met betrekking tot dit onderwerp nodig in 
wetgeving per sector.

Amendement 558
Peter Jahr

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het uitvoeren van audits houden de 
Commissie en de certificerende instanties 
rekening met het beginsel van één enkele 
audit en met het evenredigheidsbeginsel 
in verhouding tot de omvang van het 
risico voor de begroting van de Unie. Zij 
voorkomen herhaling van audits over 
dezelfde bij de Commissie gedeclareerde 
uitgaven om zo de kosten voor 
beheersverificaties en -audits en de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden tot een minimum te 
beperken. Voor programma's waarvoor de 
Commissie concludeert dat het oordeel 
van de certificerende instantie 
betrouwbaar is, blijven de audits van de 
Commissie beperkt tot een audit van de 
werkzaamheden van de certificerende 
instantie.

Or. de

Motivering

Het single audit-beginsel is een welkome verbetering aangezien het dringend noodzakelijk is 
de controlelast te verminderen en met name dubbele controles bij begunstigden te vermijden. 
In de ontwerpverordeningen ontbreekt echter de verplichting voor de Commissie om zich op 
de controleactiviteit van de certificerende instantie te verlaten wanneer diens controles 
betrouwbaar zijn (nu is dit slechts een "kan-bepaling"). De formulering in artikel 46 van de 
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horizontale verordening moet daarom worden aangepast in overeenstemming met de regeling 
voor de structuurfondsen.

Amendement 559
Elsi Katainen

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de controles die de lidstaten 
verrichten krachtens hun nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of krachtens artikel 287 van het 
Verdrag, en onverminderd de controles die 
krachtens artikel 322 van het Verdrag of op 
basis van Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad worden 
georganiseerd, kan de Commissie controles 
in de lidstaten organiseren om met name na 
te gaan of:

Onverminderd de controles die de lidstaten 
verrichten krachtens hun nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of krachtens artikel 287 van het 
Verdrag, en onverminderd de controles die 
krachtens artikel 322 van het Verdrag of op 
basis van Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad worden 
georganiseerd, kan de Commissie controles 
in de lidstaten organiseren met 
uitzondering van conditionaliteit om met 
name na te gaan of:

Or. en

Motivering

De procedures en regels van controlemechanismen gelden met betrekking tot conditionaliteit, 
met inbegrip van regels die zich ook nog eens uitstrekken naar de uiteindelijke begunstigde, 
hetgeen in strijd is met het idee van vereenvoudiging. In dit artikel dient duidelijk te worden 
opgemerkt dat het niet gaat over conditionaliteit.

Amendement 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uitgaven die onder artikel 5, lid 
2, en artikel 6 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] vallen, een corresponderende 

Schrappen
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output hebben zoals gerapporteerd in het 
jaarlijkse prestatieverslag;

Or. fr

Motivering

Dit amendement hangt samen met de wil van de rapporteur om de prestaties alleen over 
meerdere jaren te controleren en de jaarlijkse controle van de output dus te schrappen.

Amendement 561
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uitgaven die onder artikel 5, lid 
2, en artikel 6 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] vallen, een corresponderende 
output hebben zoals gerapporteerd in het
jaarlijkse prestatieverslag;

(b) de uitgaven die onder artikel 5, lid 
2, en artikel 6 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] vallen, een corresponderende 
output hebben zoals gerapporteerd in het
driejaarlijkse prestatieverslag;

Or. en

Amendement 562
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het werk van de certificerende 
instantie is verricht overeenkomstig 
artikel 11 en voor de toepassing van 
afdeling 2 van dit hoofdstuk;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Artikel 47, onder c), moet worden geschrapt, aangezien dit de Commissie toestaat allerlei 
audits uit te voeren met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de nationale strategische 
GLB-plannen. Dit is in strijd met de single-auditbenadering en resulteert in onzekerheid.

Amendement 563
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van vastgestelde ernstige 
tekortkomingen in het governancesysteem 
van een lidstaat kunnen de controles van 
de Commissie worden uitgebreid naar de 
verificatie van het bestaan van de nodige 
bewijsstukken, hun overeenstemming en 
de voorwaarden waaronder de in artikel 5, 
lid 2, en artikel 6 bedoelde uitgaven zijn 
gedaan en gecontroleerd die 
corresponderen met de in Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
interventies;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat de Commissie in geval van ernstige 
tekortkomingen in het governancesysteem van een lidstaat controles kan uitvoeren gaande tot 
de verificatie van het bestaan van de nodige bewijsstukken, hun overeenstemming en de 
voorwaarden waaronder de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde uitgaven zijn gedaan en 
gecontroleerd die corresponderen met de in Verordening (EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde interventies.

Amendement 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschikken altijd over de 
mogelijkheid zich tegen een controle te 
verzetten; een bemiddelingscomité moet 
dan worden opgericht. In geval van 
herhaaldelijke controles, of als een ervan 
duidelijk onevenredig is, kan de betrokken 
lidstaat zich tot het Hof van Justitie van 
de Europese Unie wenden om deze 
onrechtmatigheid een halt toe te roepen.

Or. fr

Amendement 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden informatie over 
onregelmatigheden in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95 en 
over andere gevallen van niet-naleving van 
de voorwaarden die de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen hebben 
vastgesteld, over geconstateerde gevallen 
van mogelijke fraude en over de stappen 
die krachtens afdeling 3 van dit hoofdstuk 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen terug 
te vorderen, ter beschikking van de 
Commissie.

3. De lidstaten houden informatie over 
onregelmatigheden in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95 en 
over andere gevallen van niet-naleving van 
de voorwaarden die de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen hebben 
vastgesteld, over geconstateerde gevallen 
van mogelijke fraude en over de stappen 
die krachtens afdeling 3 van dit hoofdstuk 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen terug 
te vorderen, ter beschikking van de 
Commissie en van de eigen burgers. 
Dergelijke informatie wordt door de 
Commissie samengesteld. De Commissie 
stelt meerjarige verslagen op, die 
eveneens aan het publiek ter beschikking 
worden gesteld.

Or. es
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Amendement 566
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden informatie over 
onregelmatigheden in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95 en 
over andere gevallen van niet-naleving van 
de voorwaarden die de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen hebben
vastgesteld, over geconstateerde gevallen 
van mogelijke fraude en over de stappen 
die krachtens afdeling 3 van dit hoofdstuk 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen terug 
te vorderen, ter beschikking van de 
Commissie.

3. De lidstaten houden informatie over 
onregelmatigheden in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95 en 
over andere gevallen van niet-naleving van 
de voorwaarden die de lidstaten in hun 
strategische GLB-plannen hebben 
vastgesteld, over geconstateerde gevallen 
van mogelijke fraude en over de stappen 
die krachtens afdeling 3 van dit hoofdstuk 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen terug 
te vorderen, ter beschikking van de 
Commissie. De Commissie vat deze 
informatie samen en verwerkt deze tot 
meerjarige verslagen die openbaar 
worden gemaakt en worden doorgegeven 
aan het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

He is belangrijk dat het publiek en het Parlement zelf op de hoogte worden gehouden van de 
onregelmatigheden en gevallen van niet-naleving.

Amendement 567
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden informatie over 
onregelmatigheden in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95 en 
over andere gevallen van niet-naleving van 
de voorwaarden die de lidstaten in hun 

3. De lidstaten houden informatie over 
onregelmatigheden in de zin van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 2988/95 en 
over andere gevallen van niet-naleving van 
de voorwaarden die de lidstaten in hun 
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strategische GLB-plannen hebben 
vastgesteld, over geconstateerde gevallen 
van mogelijke fraude en over de stappen 
die krachtens afdeling 3 van dit hoofdstuk 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen terug 
te vorderen, ter beschikking van de 
Commissie.

strategische GLB-plannen hebben 
vastgesteld, over geconstateerde gevallen 
van mogelijke fraude en over de stappen 
die krachtens afdeling 3 van dit hoofdstuk 
zijn gezet om onverschuldigde betalingen 
die verband houden met deze 
onregelmatigheden en fraudegevallen terug 
te vorderen, ter beschikking van de 
Commissie. De Commissie vat deze 
informatie samen en publiceert 
meerjarige verslagen die worden 
doorgegeven aan het Europees 
Parlement.

Or. en

Motivering

Dit is in lijn met het beginsel van transparantie en de controlerende rol van het Europees 
Parlement, uitgeoefend door Commissie begrotingscontrole CONT.

Amendement 568
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met de specifieke 
verplichtingen waaraan de lidstaten in het 
kader van dit hoofdstuk moeten voldoen, 
en met regels voor met name de criteria 
ter bepaling van de te rapporteren 
gevallen van onregelmatigheden in de zin 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
2988/95 en andere gevallen van niet-
naleving van de door de lidstaten in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
voorwaarden, en voor de te verstrekken 
gegevens.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Aangezien het doel is meer afstand te nemen van regulering en grondige controle op niet-
naleving, geloof ik dat in deze verordening slechts enkele algemene principes van 
onregelmatigheid en niet-naleving hoeven worden vastgelegd. De rest moet worden 
overgelaten aan de lidstaten.

Amendement 569
Elsi Katainen

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met de specifieke 
verplichtingen waaraan de lidstaten in het 
kader van dit hoofdstuk moeten voldoen, 
en met regels voor met name de criteria 
ter bepaling van de te rapporteren 
gevallen van onregelmatigheden in de zin 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
2988/95 en andere gevallen van niet-
naleving van de door de lidstaten in het 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
voorwaarden, en voor de te verstrekken 
gegevens.

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen wat betreft de te 
verstrekken gegevens voor OLAF-
doeleinden.

Or. en

Motivering

De delegering van bevoegdheden moet in dit artikel meer gedetailleerd worden beschreven 
dan met de woorden die thans worden gebruikt, te weten "specifieke verplichtingen". In plaats 
van “gedelegeerde handelingen met "specifieke verplichtingen" dient de delegering van 
bevoegdheden duidelijker te worden gespecificeerd. Als het een kwestie is van behoefte aan 
informatie in verband met OLAF, is dit mogelijk. De definitie van onregelmatigheden moet 
ook aan de lidstaten worden overgelaten, in de subsidiariteit te waarborgen. In nieuwe 
wetgeving dient de toerekenbaarheid van lidstaten bij het verantwoordelijk gebruik van 
gelden en sancties te worden erkend. Deze bevoegdheden moeten streng worden gelimiteerd 
en nauwkeurig worden omschreven.
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Amendement 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen hebben 
betrekking op de volledigheid, de 
nauwkeurigheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de ingediende 
jaarrekeningen en laten de inhoud van de 
uitvoeringshandelingen die daarna in het 
kader van de artikelen 52 en 53 worden 
vastgesteld, onverlet.

Die uitvoeringshandelingen hebben 
betrekking op de volledigheid, de 
nauwkeurigheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de ingediende 
jaarrekeningen en laten de inhoud van de 
uitvoeringshandelingen die daarna in het 
kader van artikel 53 worden vastgesteld, 
onverlet.

Or. fr

Motivering

Dit amendement hangt samen met de wil van de rapporteur om de prestaties alleen over 
meerdere jaren te controleren en de jaarlijkse controle van de output dus te schrappen. Het 
spreekt dus voor zich om de verwijzing naar dit artikel waarin de regels voor jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring worden uiteengezet, te schrappen; deze goedkeuring is niet meer van 
toepassing waardoor deze vermelding niet langer relevant is.

Amendement 571
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast met regels 
voor de in lid 1 bedoelde goedkeuring van 
de rekeningen, wat betreft de maatregelen 
die moeten worden genomen in verband 
met de vaststelling van de in lid 1, tweede 
alinea, bedoelde uitvoeringshandelingen en 
de uitvoering ervan, waaronder de 
uitwisseling van informatie tussen de 
Commissie en de lidstaten en de in acht te 
nemen termijnen.

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast met regels voor de in lid 
1 bedoelde goedkeuring van de rekeningen, 
wat betreft de maatregelen die moeten 
worden genomen in verband met de 
vaststelling van de in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde uitvoeringshandelingen en de 
uitvoering ervan, waaronder de 
uitwisseling van informatie tussen de 
Commissie en de lidstaten en de in acht te 
nemen termijnen.
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Or. en

Amendement 572
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 Schrappen

Jaarlijkse prestatiegoedkeuring

1. Wanneer de in artikel 5, lid 2, en 
artikel 6 bedoelde uitgaven die 
corresponderen met de in titel III van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde interventies, geen 
corresponderende output hebben als 
gerapporteerd in het jaarlijkse 
prestatieverslag, stelt de Commissie vóór 
15 oktober van het jaar na het betrokken 
begrotingsjaar uitvoeringshandelingen 
vast waarin de te verlagen 
Uniefinancieringsbedragen worden 
bepaald. Die uitvoeringshandelingen 
laten de inhoud van de 
uitvoeringshandelingen die daarna in het 
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kader van artikel 53 worden vastgesteld, 
onverlet.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

2. De Commissie beoordeelt de 
bedragen die moeten worden verlaagd op 
basis van het verschil tussen de voor een 
interventie gedeclareerde jaaruitgaven en 
het bedrag dat correspondeert met de 
relevante, overeenkomstig het nationale 
strategisch GLB-plan gerapporteerde 
output, waarbij zij rekening houdt met de 
argumenten van de lidstaat.

3. Voordat de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
stelt de Commissie de lidstaat in de 
gelegenheid opmerkingen te maken en de 
verschillen te verklaren.

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria waaraan de argumentatie van de 
betrokken lidstaat moet voldoen, en voor 
de methodiek en criteria voor de 
toepassing van verlagingen.

5. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met regels 
voor de maatregelen die moeten worden 
genomen in verband met de vaststelling 
van de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling en de uitvoering 
ervan, waaronder de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten, de procedure en de in acht te 
nemen termijnen.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement hangt samen met de wil van de rapporteur om de prestaties alleen over 
meerdere jaren te controleren en de jaarlijkse controle van de output dus te schrappen. Het 
spreekt dus voor zich om dit artikel waarin de regels voor jaarlijkse prestatiegoedkeuring 
worden uiteengezet, te schrappen. Deze goedkeuring is niet meer van toepassing waardoor dit 
artikel niet langer relevant is.

Amendement 574
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijkse prestatiegoedkeuring Prestatiegoedkeuring

Or. en

Motivering

Net als bij andere EU-fondsen stelt de Europese Commissie ook in deze ontwerptekst voor 
de EU-lidstaten te verplichten om jaarlijks verslag uit te brengen en jaarlijks 
prestatiegoedkeuring van de Commissie te verkrijgen. Ik ben geen voorstander van dit nieuwe 
element, aangezien nationale en regionale overheden in dat geval niet in staat zijn de voor de 
jaarlijkse prestatieverslagen noodzakelijke gegevens te verzamelen en te rangschikken. 
Driejaarlijkse verslagen zijn een stuk haalbaarder, waarmee de zorgvuldigheid en 
geloofwaardigheid van de verslagen zou zijn gewaarborgd.

Amendement 575
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 
bedoelde uitgaven die corresponderen met 
de in titel III van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventies, geen
corresponderende output hebben als 
gerapporteerd in het jaarlijkse 
prestatieverslag, stelt de Commissie vóór 

Wanneer de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 
bedoelde uitgaven die corresponderen met 
de in titel III van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventies, niet ten 
minste 50 % van de corresponderende
output hebben als gerapporteerd in het 
jaarlijkse prestatieverslag, zet de 
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15 oktober van het jaar na het betrokken 
begrotingsjaar uitvoeringshandelingen vast
waarin de te verlagen 
Uniefinancieringsbedragen worden 
bepaald. Die uitvoeringshandelingen laten 
de inhoud van de uitvoeringshandelingen 
die daarna in het kader van artikel 53 
worden vastgesteld, onverlet.

Commissie onmiddellijk technische 
besprekingen in gang met de relevante 
instantie van de betreffende lidstaat om 
een gemeenschappelijke oplossing te 
vinden voor een soepele oplossing van de 
situatie. Als de kwestie niet binnen 6 
maanden kan worden opgelost, kan de 
Commissie vóór 15 oktober van het jaar na 
het betrokken begrotingsjaar 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de te verlagen Uniefinancieringsbedragen 
worden bepaald. Die 
uitvoeringshandelingen laten de inhoud 
van de uitvoeringshandelingen die daarna 
in het kader van artikel 53 worden 
vastgesteld, onverlet.

Or. en

Motivering

Er is geen drempel aangegeven voor het niet behalen van de output. Daardoor is de kans 
groot dat zich ernstige gevallen van verlaging voordoen. De tekst moet worden verfijnd of 
verwijderd.

Amendement 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 
bedoelde uitgaven die corresponderen met 
de in titel III van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventies, geen 
corresponderende output hebben als 
gerapporteerd in het jaarlijkse 
prestatieverslag, stelt de Commissie vóór 
15 oktober van het jaar na het betrokken 
begrotingsjaar uitvoeringshandelingen vast 
waarin de te verlagen 
Uniefinancieringsbedragen worden 
bepaald. Die uitvoeringshandelingen laten 
de inhoud van de uitvoeringshandelingen 

Wanneer de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 
bedoelde uitgaven die corresponderen met 
de in titel III van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventies, geen 
corresponderende output hebben als 
gerapporteerd in het jaarlijkse verslag over 
de in artikel 8, lid 3, onder b), bedoelde 
output, stelt de Commissie vóór 15 oktober 
van het jaar na het betrokken 
begrotingsjaar uitvoeringshandelingen vast 
waarin de te verlagen 
Uniefinancieringsbedragen worden 
bepaald. Die uitvoeringshandelingen laten 
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die daarna in het kader van artikel 53 
worden vastgesteld, onverlet.

de inhoud van de uitvoeringshandelingen 
die daarna in het kader van artikel 53 
worden vastgesteld, onverlet.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 577
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 578
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld. De 
Commissie stelt de betrokken lidstaat in 
kennis van haar voornemen en geeft de 
lidstaat de gelegenheid om binnen een 
termijn van ten minste dertig werkdagen 
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opmerkingen te maken alvorens de 
ontwerpuitvoeringshandeling in te dienen 
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 182/20.

Or. en

Amendement 579
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld. De 
Commissie stelt de lidstaat op de hoogte 
van haar intentie en gunt de lidstaat tijd 
op opmerkingen te maken. De 
indieningsperiode mag niet lager zijn dan 
30 dagen, alvorens de Commissie tot 
indiening van de 
ontwerpuitvoeringshandeling overgaat.

Or. en

Amendement 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
bedragen die moeten worden verlaagd op 
basis van het verschil tussen de voor een 
interventie gedeclareerde jaaruitgaven en 
het bedrag dat correspondeert met de 
relevante, overeenkomstig het nationale 
strategisch GLB-plan gerapporteerde 

2. De Commissie beoordeelt de 
bedragen die moeten worden verlaagd op 
basis van het verschil tussen de voor een 
interventie gedeclareerde jaaruitgaven en 
het bedrag dat correspondeert met de
relevante, overeenkomstig het nationale 
strategisch GLB-plan gerapporteerde 
output, waarbij zij rekening houdt met de 



PE630.688v01-00 158/184 AM\1170200NL.docx

NL

output, waarbij zij rekening houdt met de 
argumenten van de lidstaat.

argumenten van de lidstaat. De 
verlagingen hebben alleen gevolgen voor 
de uitgaven die zijn gedeclareerd voor de 
interventie zonder een corresponderende 
output.

Or. en

Amendement 581
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordat de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
stelt de Commissie de lidstaat in de 
gelegenheid opmerkingen te maken en de 
verschillen te verklaren.

3. Voordat de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
stelt de Commissie de lidstaat in de 
gelegenheid binnen 6 maanden
opmerkingen te maken, de verschillen te 
verklaren en op deskundig niveau 
technische kwesties te bespreken met de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan voldoende tijd voor gedegen bespreking en grondige overeenkomsten met 
betrekking tot betwiste kwesties.

Amendement 582
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria waaraan de argumentatie van de 
betrokken lidstaat moet voldoen, en voor 

Schrappen
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de methodiek en criteria voor de 
toepassing van verlagingen.

Or. en

Motivering

De reikwijdte en inhoud van de delegering zijn onduidelijk. Aan de gehele procedure zijn 
potentieel onberekenbare risico's verbonden, zelfs indien de tenuitvoerlegging als geheel naar 
voldoening is verricht.

Amendement 583
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria waaraan de argumentatie van de 
betrokken lidstaat moet voldoen, en voor 
de methodiek en criteria voor de 
toepassing van verlagingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 584
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de uitvoering van dit artikel.

Or. sl
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Motivering

Aangezien het nieuwe uitvoeringsmodel voor het GLB prestatiegericht is en tot financiële 
correcties kan leiden, moeten het Europees Parlement en de Raad op de hoogte worden 
gehouden van de uitvoering van bepaalde bepalingen.

Amendement 585
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Motivering

De introductie van jaarlijkse prestatiegoedkeuring en het handhaven van de 
conformiteitsprocedure leidt tot een meer gecompliceerde en financieel riskante situatie voor 
de lidstaten. Daarom dient een op prestaties gebaseerde of een op conformiteit gebaseerde 
benadering te worden gebruikt, in plaats van een gemengd systeem. Artikel 53 moet worden 
geschrapt of geheel worden herschreven.

Amendement 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis

Gemeenschappelijke bepalingen

1. De lidstaten vorderen 
onverschuldigde betalingen die verband 
houden met onregelmatigheden en andere 
gevallen van niet-naleving door de 
begunstigden, terug van de begunstigde 
binnen 18 maanden na de goedkeuring 
en, indien van toepassing, de ontvangst 
door het betaalorgaan of het voor de 
terugvordering verantwoordelijke orgaan 
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van een controlerapport of een soortgelijk 
document waarin wordt verklaard dat er 
een onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden. De desbetreffende 
bedragen worden op het moment van het 
verzoek tot terugbetaling opgenomen in 
het debiteurenboek van het betaalorgaan.

2. Indien geen inning heeft 
plaatsgevonden binnen vier jaar na de 
datum van de terugvordering of binnen 
acht jaar na die datum als over de 
terugvordering een zaak is aangespannen 
bij een nationale rechtbank, worden de 
financiële gevolgen van de niet-inning 
voor 50 % door de betrokken lidstaat en 
voor 50 % door de begroting van de Unie 
gedragen, onverminderd de eis dat de 
betrokken lidstaat de 
terugvorderingsprocedure overeenkomstig 
artikel 58 moet voortzetten.

Indien in het kader van de 
terugvorderingsprocedure in een 
administratief of gerechtelijk besluit met 
een definitief karakter wordt 
geconstateerd dat er geen sprake is van 
een onregelmatigheid, declareert de 
betrokken lidstaat de financiële last die hij 
op grond van de eerste alinea heeft 
gedragen, aan de fondsen als uitgave.

Indien evenwel, om redenen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de 
betrokken lidstaat, de terugvordering niet 
binnen de in de eerste alinea van dit lid 
gespecificeerde termijn kon plaatsvinden 
en het terug te vorderen bedrag meer dan 
1 miljoen EUR bedraagt, kan de 
Commissie op verzoek van de lidstaat de 
termijn met ten hoogste de helft van de 
oorspronkelijke periode verlengen.

3. Een lidstaat kan om naar behoren 
gemotiveerde redenen besluiten de 
terugvordering niet voort te zetten. Een 
dergelijk besluit kan alleen in de volgende 
gevallen worden genomen:

(a) indien het totaal van de reeds 
gemaakte en de nog te verwachten 
terugvorderingskosten hoger is dan het te 
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innen bedrag; aan deze voorwaarde wordt 
geacht te zijn voldaan indien:

i) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een steunregeling of steunmaatregel terug 
te vorderen bedrag, exclusief rente, niet
hoger is dan 100 EUR, of

ii) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een steunregeling of steunmaatregel terug 
te vorderen bedrag, exclusief rente, tussen 
100 EUR en 250 EUR bedraagt en de 
betrokken lidstaat in zijn nationale
wetgeving een drempelwaarde voor het 
niet innen van nationale schulden 
hanteert die ten minste gelijk is aan het te 
innen bedrag;

(b) de terugvordering blijkt 
onmogelijk als gevolg van de 
overeenkomstig het nationale recht van de 
betrokken lidstaat geconstateerde en 
erkende insolventie van de debiteur of van 
de personen die juridisch aansprakelijk 
zijn voor de onregelmatigheid.

Indien het in de eerste alinea bedoelde 
besluit wordt genomen voordat lid 2 van 
toepassing is op het uitstaande bedrag, 
worden de financiële gevolgen van de 
niet-inning gedragen door de begroting 
van de Unie.

4. De lidstaten nemen de bedragen 
die zij op grond van lid 2 van dit artikel 
zelf moeten dragen, op in de 
jaarrekeningen die zij op grond van 
artikel 8, lid 3, onder a), bij de Commissie 
moeten indienen. De Commissie gaat na 
of dit is gebeurd, en verricht eventueel de 
nodige aanpassingen volgend op de 
vaststelling van de uitvoeringshandeling 
als bedoeld in artikel 51.

5. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen, mits 
zij daartoe de in artikel 53, lid 3, 
neergelegde procedure heeft gevolgd, op 
grond waarvan in de volgende gevallen 
ten laste van de begroting van de Unie 
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gebrachte bedragen van financiering door 
de Unie worden uitgesloten:

(a) de lidstaat heeft de in lid 1 
genoemde termijnen niet in acht 
genomen;

(b) de Commissie is van oordeel dat 
het door een lidstaat uit hoofde van lid 3 
genomen besluit om de terugvordering 
niet voort te zetten, ongegrond is;

(c) de Commissie is van oordeel dat de 
onregelmatigheid of de niet-inning het 
gevolg is van onregelmatigheden of 
nalatigheden die te wijten zijn aan de 
overheidsdiensten of een andere officiële 
instantie van de lidstaat.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld. Vóór de vaststelling van die 
handelingen is de in lid 3 vastgelegde 
procedure van toepassing.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd opnieuw gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels 
vast te stellen voor het terugvorderen van door een begunstigde onterecht ontvangen 
betalingen als gevolg van een onregelmatigheid of een geval van niet-naleving, zoals die in 
artikel 54 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bestonden. De bedoeling van dit amendement 
is opnieuw gelijke behandeling tussen landbouwers en andere begunstigden van de fondsen 
van het GLB op de interne markt te bewerkstelligen.

Amendement 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis

Terugvorderingen in verband met niet-
naleving
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1. Lidstaten dienen onterecht 
verrichte betalingen terug te vorderen van 
de begunstigde in het geval van 
onregelmatigheden en andere gevallen 
van niet-naleving door begunstigen van 
de voorwaarden van de interventies, zoals 
vastgelegd in het strategisch GLB-plan, 
en zo nodig daartoe een gerechtelijk 
proces aan te spannen.

2. Een lidstaat kan om naar behoren 
gemotiveerde redenen besluiten de 
terugvordering niet voort te zetten. Een 
dergelijk besluit kan alleen in de volgende 
gevallen worden genomen:

(a) indien het totaal van de reeds 
gemaakte en de nog te verwachten 
terugvorderingskosten hoger is dan het te 
innen bedrag; aan deze voorwaarde wordt 
geacht te zijn voldaan indien:

i) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een interventie terug te vorderen bedrag, 
exclusief rente, niet hoger is dan 
100 EUR, of

ii) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een interventie terug te vorderen bedrag, 
exclusief rente, tussen 100 EUR en 
250 EUR bedraagt en de betrokken 
lidstaat in zijn nationale wetgeving een 
drempelwaarde voor het niet innen van 
nationale schulden hanteert die ten 
minste gelijk is aan het te innen bedrag;

(b) de terugvordering blijkt 
onmogelijk als gevolg van de 
overeenkomstig het nationale recht van de 
betrokken lidstaat geconstateerde en 
erkende insolventie van de debiteur of van 
de personen die juridisch aansprakelijk 
zijn voor de onregelmatigheid.

Or. en

Motivering

Herintroductie van algemene regels op het niveau van de Unie vanuit bestaande regulering 
(aangepast).
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Amendement 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie constateert dat de 
in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven niet in overeenstemming met het 
Unierecht zijn gedaan, stelt zij 
uitvoeringshandelingen vast waarin de aan 
Uniefinanciering te onttrekken bedragen 
worden bepaald.

Wanneer de Commissie constateert dat de 
in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven, uitgezonderd de in Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
typen interventies, niet in 
overeenstemming met het Unierecht zijn 
gedaan, stelt zij uitvoeringshandelingen 
vast waarin de aan Uniefinanciering te 
onttrekken bedragen worden bepaald.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de in Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventietypes betreft, 
gelden de in de eerste alinea bedoelde 
onttrekkingen aan Uniefinanciering 
echter alleen bij ernstige tekortkomingen 

Schrappen
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in de werking van de governancesystemen 
van de lidstaten.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.

Amendement 590
Bas Belder, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat betreft artikel 57, lid 1, onder e), mag 
een besluit tot uitsluiting er niet toe leiden 
dat een lidstaat verplicht is bedragen 
terug te vorderen van begunstigden die te 
goeder trouw handelen.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid van begunstigden, en met name met betrekking tot 
operationele programma's, moet een redelijke zekerheid bestaan dat verleende GLB-steun 
niet worden teruggevorderd van individuele begunstigden, uitgezonderd in geval van fraude.

Amendement 591
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Wat betreft artikel 57, lid 1, onder e), mag 
een besluit tot uitsluiting er niet toe leiden 
dat een lidstaat verplicht is bedragen 
terug te vorderen van begunstigden die te 
goeder trouw handelen.

Or. en

Motivering

Angst voor terugvordering van steun, jaren nadat deze is ontvangen, als gevolg van 
langdurige auditprocedures, veroorzaakt grote onzekerheid onder landbouwers en andere 
begunstigden die vaak te goeder trouw hebben gehandeld. Landbouwers en producenten moet 
een redelijke zekerheid worden gegeven dat GLB-steun, wanneer deze eenmaal is verleend, 
niet wordt teruggevorderd, uitgezonderd in geval van fraude of in andere situaties waarin de 
begunstigde niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Amendement 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt niet voor gevallen 
van niet-naleving van de in de nationale 
strategische GLB-plannen en in de 
nationale regelgeving vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verandering van model mag niet gedeeltelijk zijn en niet 
leiden tot het opnieuw naast elkaar bestaan van twee benaderingen ter goedkeuring van 
uitgaven voor maatregelen in het kader van de strategische GLB-plannen. De 
prestatiegerichte benadering moet volledig in de plaats kunnen treden van de benadering van 
conformiteit van de uitgaven. De goede werking van de governancesystemen zou vooraf 
moeten worden gevalideerd in het kader van de accreditatie van het betaalorgaan. De 
Commissie zou ook tijdens de programmeringsperiode kunnen zorgen voor monitoring en 
aanbevelingen.
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Amendement 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt niet voor gevallen 
van niet-naleving van de in de nationale 
strategische GLB-plannen en in de 
nationale regelgeving vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Met dit aanvullende amendement wordt beoogd een tussenweg te vinden tussen de grenzen 
van een jaarlijks controlesysteem op basis van prestaties, de troeven van een meerjarige 
controle van de vorderingen van de lidstaten ten aanzien van de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie en de terugkeer naar de huidige situatie (controle van de naleving 
alleen). Aangezien de toevoeging van deze drie systemen niet realistisch lijkt, wordt 
voorgesteld alleen een controle van de conformiteit van de uitgaven en een meerjarig 
prestatiegericht systeem te behouden.

Amendement 594
Elsi Katainen

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen. Financiële correcties met 
betrekking tot conditionaliteit dienen te 
worden gebaseerd op berekende tekorten 
van administratieve sancties die niet zijn 
opgelegd. Wanneer dit niet met 
proportionele inspanningen kan worden 
vastgesteld, worden vaste 
correctiebedragen gehanteerd.
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Or. en

Motivering

De Commissie heeft gesteld dat het werken met vaste bedragen de enige aanvaardbare 
methode is voor het bepalen van financiële correcties. In geval van conditionaliteit, zou het 
mogelijk moeten zijn de uitgaven die niet conform het Unierecht zijn te berekenen, op dezelfde 
wijze als waarop momenteel het risico van financiële schade als gevolg van het niet toepassen 
van administratieve sancties wordt berekend. Het zou mogelijk moeten zijn de financiële 
schade die aan de Unie wordt toegebracht nauwkeuriger te bepalen dan met een correctie in 
de vorm van vaste bedragen.

Amendement 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen, rekening houdend met 
het principe van proportionaliteit.

Or. en

Amendement 596
Matt Carthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen, en met gepaste 
inachtneming van het principe van 
proportionaliteit.

Or. en
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Amendement 597
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 5 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) onregelmatigheden die onder een 
terugvorderingsprocedure in het kader 
van afdeling III van dit hoofdstuk vallen;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd om in de gevallen waarvoor financiering niet kan worden 
geweigerd, onregelmatigheden op te nemen die onder een terugvorderingsprocedure zoals 
bedoeld in artikel 52 van Verordening nr. 1306/2013 vallen.

Amendement 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria en methodiek voor de toepassing 
van financiële correcties.

Schrappen

Or. en

Amendement 599
Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de uitvoering van dit artikel.

Or. sl

Motivering

Aangezien het nieuwe uitvoeringsmodel voor het GLB prestatiegericht is en tot financiële 
correcties kan leiden, moeten het Europees Parlement en de Raad op de hoogte worden 
gehouden van de uitvoering van bepaalde bepalingen.

Amendement 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis

1. De lidstaten vorderen 
onverschuldigde betalingen die het gevolg 
zijn van onregelmatigheden of 
nalatigheden, terug van de begunstigde 
binnen 18 maanden na de goedkeuring 
en, indien van toepassing, de ontvangst 
door het betaalorgaan of het voor de 
terugvordering verantwoordelijke orgaan 
van een controlerapport of een soortgelijk 
document waarin wordt verklaard dat er 
een onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden. De betrokken bedragen 
worden op het moment van 
terugvordering opgenomen in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

2. Indien het bedrag niet is 
teruggevorderd binnen vier jaar na de 
datum van het verzoek tot terugvordering 
of binnen acht jaar na die datum als over 
de terugvordering een zaak is 
aangespannen bij een nationale 
rechtbank, worden de financiële kosten 
van de niet-terugvordering voor 50 %
door de betrokken lidstaat gedragen, en 
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voor 50 % door de EU, onverminderd de 
eis dat de betrokken lidstaat de 
terugvorderingsprocedure overeenkomstig 
artikel 57 moet voortzetten. Indien in de 
loop van een terugvorderingsprocedure in 
het kader van een administratieve 
procedure of een definitieve gerechtelijke 
procedure geen onregelmatigheid wordt 
vastgesteld, worden de financiële kosten 
die door de lidstaat op grond van de eerste 
alinea zijn gedragen, gedeclareerd aan de 
fondsen als uitgave. Indien evenwel, om 
redenen die niet kunnen worden 
toegeschreven aan de betrokken lidstaat, 
de terugvordering niet binnen de in de 
eerste alinea van dit lid gespecificeerde 
termijn kon plaatsvinden en het terug te 
vorderen bedrag meer dan 1 miljoen EUR 
bedraagt, kan de Commissie op verzoek 
van de lidstaat de termijn met ten hoogste 
de helft van de oorspronkelijke periode 
verlengen.

3. Een lidstaat kan om naar behoren 
gemotiveerde redenen besluiten de 
terugvordering niet voort te zetten. Een 
dergelijk besluit kan alleen in de volgende 
gevallen worden genomen:

(a) de reeds gemaakte en te 
verwachten kosten vallen hoger uit dan 
het terug te vorderen bedrag; aan deze 
voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan 
indien: i) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een steunregeling of steunfonds terug te 
vorderen bedrag, exclusief rente, niet 
hoger is dan 100 EUR, of ii) het van de 
begunstigde in het kader van een 
eenmalige betaling voor een steunregeling 
of steunfonds terug te vorderen bedrag, 
exclusief rente, tussen 100 EUR en 
150 EUR bedraagt en de betrokken 
lidstaat in zijn nationale wetgeving een 
drempelwaarde voor het niet-innen van 
nationale schulden hanteert die ten 
minste gelijk is aan het terug te vorderen 
bedrag;

(b) de terugvordering blijkt 
onmogelijk als gevolg van de 
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overeenkomstig het nationale recht van de 
betrokken lidstaat geconstateerde en 
erkende insolventie van de debiteur of van 
de personen die juridisch aansprakelijk 
zijn voor de onregelmatigheid.

Indien het in de eerste alinea bedoelde 
besluit wordt genomen voordat de in lid 2 
bedoelde voorschriften van toepassing zijn 
op het uitstaande bedrag, worden de 
financiële kosten van de niet-
terugvordering gedragen door de EU.

4. De lidstaten nemen de bedragen 
die zij op grond van lid 2 van dit artikel 
zelf moeten dragen, op in de 
jaarrekeningen die zij op grond van 
artikel 88, lid 1, onder c), punt iii), bij de 
Commissie moeten indienen. De 
Commissie gaat na of dit is gebeurd, en 
verricht eventueel de nodige 
aanpassingen volgend op de vaststelling 
van de uitvoeringshandeling als bedoeld 
in artikel 51.

5. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen, mits 
zij daartoe de in artikel 53, lid 3, 
neergelegde procedure heeft gevolgd, op 
grond waarvan in de volgende gevallen 
gewoonlijk ten laste van de begroting van 
de Unie gebrachte bedragen van 
financiering door de Unie worden 
uitgesloten:

(a) de lidstaat heeft de in lid 1 
genoemde termijnen niet in acht 
genomen;

(b) zij is van oordeel dat het door een 
lidstaat uit hoofde van lid 3 genomen 
besluit om de terugvordering niet voort te 
zetten, ongegrond is;

(c) zij is van oordeel dat de 
onregelmatigheid of de niet-
terugvordering het gevolg is van 
onregelmatigheden of nalatigheden die te 
wijten zijn aan de overheidsdiensten of 
een andere officiële instantie van de 
lidstaat. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 101, lid 2, 
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bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Or. pl

Amendement 601
Beata Gosiewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis

1. De lidstaten vorderen 
onverschuldigde betalingen die het gevolg 
zijn van onregelmatigheden of 
nalatigheden, terug van de begunstigde 
binnen 18 maanden na de goedkeuring 
en, indien van toepassing, de ontvangst 
door het betaalorgaan of het voor de 
terugvordering verantwoordelijke orgaan 
van een controlerapport of een soortgelijk 
document waarin wordt verklaard dat er 
een onregelmatigheid of nalatigheid heeft 
plaatsgevonden. De betrokken bedragen 
worden op het moment van 
terugvordering opgenomen in het 
debiteurenboek van het betaalorgaan.

2. Indien het bedrag niet is 
teruggevorderd binnen vier jaar na de 
datum van het verzoek tot terugvordering 
of binnen acht jaar na die datum als over 
de terugvordering een zaak is 
aangespannen bij een nationale 
rechtbank, worden de financiële kosten 
van de niet-terugvordering voor 50 %
door de betrokken lidstaat gedragen, en 
voor 50 % door de EU, onverminderd de 
eis dat de betrokken lidstaat de 
terugvorderingsprocedure overeenkomstig 
artikel 57 moet voortzetten. Indien in de 
loop van een terugvorderingsprocedure in 
het kader van een administratieve 
procedure of een definitieve gerechtelijke 
procedure geen onregelmatigheid wordt 
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vastgesteld, worden de financiële kosten 
die door de lidstaat op grond van de eerste 
alinea zijn gedragen, gedeclareerd aan de 
fondsen als uitgave. Indien evenwel, om 
redenen die niet kunnen worden 
toegeschreven aan de betrokken lidstaat, 
de terugvordering niet binnen de in de 
eerste alinea van dit lid gespecificeerde 
termijn kon plaatsvinden en het terug te 
vorderen bedrag meer dan 1 miljoen EUR 
bedraagt, kan de Commissie op verzoek 
van de lidstaat de termijn met ten hoogste 
de helft van de oorspronkelijke periode 
verlengen.

3. Een lidstaat kan om naar behoren 
gemotiveerde redenen besluiten de 
terugvordering niet voort te zetten. Een 
dergelijk besluit kan alleen in de volgende 
gevallen worden genomen:

(a) de reeds gemaakte en te 
verwachten kosten vallen hoger uit dan 
het terug te vorderen bedrag; aan deze 
voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan 
indien:

i) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een steunregeling of steunfonds terug te 
vorderen bedrag, exclusief rente, niet 
hoger is dan 100 EUR, of

ii) het van de begunstigde in het 
kader van een eenmalige betaling voor 
een steunregeling of steunfonds terug te 
vorderen bedrag, exclusief rente, tussen 
100 EUR en 150 EUR bedraagt en de 
betrokken lidstaat in zijn nationale 
wetgeving een drempelwaarde voor het 
niet-innen van nationale schulden 
hanteert die ten minste gelijk is aan het 
terug te vorderen bedrag;

(b) de terugvordering blijkt 
onmogelijk als gevolg van de 
overeenkomstig het nationale recht van de 
betrokken lidstaat geconstateerde en 
erkende insolventie van de debiteur of van 
de personen die juridisch aansprakelijk 
zijn voor de onregelmatigheid.
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Indien het in de eerste alinea bedoelde 
besluit wordt genomen voordat de in lid 2 
bedoelde voorschriften van toepassing zijn 
op het uitstaande bedrag, worden de 
financiële kosten van de niet-
terugvordering gedragen door de EU.

4. De lidstaten nemen de bedragen 
die zij op grond van lid 2 van dit artikel 
zelf moeten dragen, op in de 
jaarrekeningen die zij op grond van 
artikel 88, lid 1, onder c), punt iii), bij de 
Commissie moeten indienen. De 
Commissie gaat na of dit is gebeurd, en 
verricht eventueel de nodige 
aanpassingen volgend op de vaststelling 
van de uitvoeringshandeling als bedoeld 
in artikel 51.

5. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen, mits 
zij daartoe de in artikel 53, lid 3, 
neergelegde procedure heeft gevolgd, op 
grond waarvan in de volgende gevallen 
gewoonlijk ten laste van de begroting van 
de Unie gebrachte bedragen van 
financiering door de Unie worden 
uitgesloten:

(a) de lidstaat heeft de in lid 1 
genoemde termijnen niet in acht 
genomen;

(b) zij is van oordeel dat het door een 
lidstaat uit hoofde van lid 3 genomen 
besluit om de terugvordering niet voort te 
zetten, ongegrond is;

(c) zij is van oordeel dat de 
onregelmatigheid of de niet-
terugvordering het gevolg is van 
onregelmatigheden of nalatigheden die te 
wijten zijn aan de overheidsdiensten of 
een andere officiële instantie van de 
lidstaat. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure
vastgesteld.

Or. pl
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Amendement 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en door hem geboekt als ELGF-
bestemmingsontvangsten voor de maand 
waarin de sommen daadwerkelijk zijn 
ontvangen.

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop, 
die door de lidstaten wordt berekend na de 
datum waarop de aan de begunstigde 
toegekende termijn voor betaling is 
verstreken, worden overgemaakt aan het 
betaalorgaan en door hem geboekt als 
ELGF-bestemmingsontvangsten voor de 
maand waarin de sommen daadwerkelijk 
zijn ontvangen. De lidstaten stellen het in 
deze afdeling toe te passen 
minimumbedrag vast op de wijze waarop 
dit in het geval van een 
minimumvergoeding voor de 
begunstigden wegens financiële discipline 
wordt vastgesteld.

Or. es

Motivering

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.
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Amendement 603
Elsi Katainen

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en door hem geboekt als ELGF-
bestemmingsontvangsten voor de maand 
waarin de sommen daadwerkelijk zijn 
ontvangen.

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en door hem geboekt als ELGF-
bestemmingsontvangsten voor de maand 
waarin de sommen daadwerkelijk zijn 
ontvangen. Lidstaten kunnen bedragen 
vaststellen die moeten worden 
overschreden alvorens wordt overgegaan 
tot terugvordering. Deze mogelijkheid 
geldt afzonderlijk voor alle interventies en 
maatregelen, met inbegrip van 
conditionaliteit, en kan uniform zijn voor 
alle gevallen.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een uniforme de-minimisregel voordat de lidstaat moet overgaan tot 
terugvordering. De kosten van de terugvordering kunnen hoger uitvallen van het terug te 
vorderen bedrag. De uniforme mogelijkheid moet gelden voor alle interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen, maatregelen en conditionaliteit, om de planning en werking van 
IT-systemen eenvoudiger te maken.

Amendement 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
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niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en door hem geboekt als ELGF-
bestemmingsontvangsten voor de maand 
waarin de sommen daadwerkelijk zijn 
ontvangen.

niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en in eerste instantie opnieuw toegewezen
voor interventies die betrekking hebben op 
klimaat- en milieudoelstellingen, zoals 
bepaald in de artikelen 28 en 65 en 
daarna voor interventies die de 
concurrentiepositie versterken, zoals 
bepaald in artikel 28 bis van de 
verordening inzake strategische 
GLB-plannen.

Or. en

Amendement 605
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en door hem geboekt als ELGF-
bestemmingsontvangsten voor de maand 
waarin de sommen daadwerkelijk zijn 
ontvangen.

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop, 
die door de lidstaten wordt berekend na de 
datum waarop de aan de begunstigde 
toegekende termijn voor betaling is 
verstreken, worden overgemaakt aan het 
betaalorgaan en door hem geboekt als 
ELGF-bestemmingsontvangsten voor de 
maand waarin de sommen daadwerkelijk 
zijn ontvangen.

Or. es

Amendement 606
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
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Artikel 54 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en door hem geboekt als ELGF-
bestemmingsontvangsten voor de maand 
waarin de sommen daadwerkelijk zijn 
ontvangen.

De sommen die door de lidstaten worden 
teruggevorderd in verband met 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving door begunstigden van de 
voorwaarden van de interventies van het 
strategisch GLB-plan en de rente daarop 
worden overgemaakt aan het betaalorgaan 
en opnieuw toegewezen voor interventies 
die betrekking hebben op klimaat- en 
milieudoelstellingen.

Or. en

Motivering

Lidstaten dienen in staat te zijn 100 % van de bedragen van de verlagingen en uitsluitingen te 
behouden, op voorwaarde dat het relevante budget wordt geïnvesteerd in interventies die ten 
goede komen aan landbouwers en het milieu en/of het klimaat, zoals ecoregelingen of 
agromilieuklimaatmaatregelen. Een systeem waarbij budget dat door lidstaten wordt 
verhaald tot 20 % mag worden behouden, gaat slechts ten koste van de klimaat- en 
milieudoelstellingen van het nieuwe GLB en de landbouwers die deze ondersteunen.

Amendement 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het bepaalde in de 
voorgaande alinea mogen de lidstaten alle 
nog niet door een begunstigde voldane 
vorderingen verrekenen met toekomstige 
betalingen aan de begunstigde. Dit wordt 
uitgevoerd door het betaalorgaan, dat 
verantwoordelijk is voor de inning van de 
vordering.

Or. es
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Motivering

Om de bestaande situatie wat betreft vorderingen van landbouwfondsen, flexibele 
betalingsmogelijkheden en een gemeenschappelijke basis in de Unie te handhaven is het van 
essentieel belang dat de betaalorganen hun vorderingen door middel van het momenteel 
geldende verrekenmechanisme kunnen innen. Gebeurt dit niet, dan kan er vertraging optreden 
in de inningen en betalingen van de GLB-interventies, die onderworpen zijn aan strikte 
betalingstermijnen.

Amendement 608
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen vaststellen wat het 
minimumbedrag is waarop de vorige 
alinea van toepassing is, en dat volgens 
hetgeen is vastgesteld in geval van een 
minimale terugbetaling aan de 
begunstigden van de financiële discipline.

Or. es

Amendement 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als 
bedoeld in de eerste alinea, mag de lidstaat 
20 % van de desbetreffende bedragen 
inhouden als forfaitaire vergoeding voor de 
terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als
bedoeld in de eerste alinea, mag de lidstaat 
50 % van de desbetreffende bedragen 
inhouden als forfaitaire vergoeding voor de 
terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat. De aldus door de 
betaalorganen van de lidstaten 
teruggevorderde sommen dienen te 
worden hergebruikt in de vorm van 
rechtstreekse betalingen ter 
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ondersteuning van de in de nationale 
strategische plannen vastgestelde 
prioriteiten, zoals vestigingssteun aan 
jonge landbouwers of steun voor de 
sectoren die het meest in moeilijkheden 
verkeren.

Or. fr

Amendement 610
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als 
bedoeld in de eerste alinea, mag de lidstaat
20 % van de desbetreffende bedragen 
inhouden als forfaitaire vergoeding voor de 
terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als
bedoeld in de eerste alinea, mag de lidstaat
100 % van de desbetreffende bedragen 
inhouden als forfaitaire vergoeding voor de 
terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

In de voorgestelde versie worden lidstaten bijna ontmoedigd om geld terug te vorderen van 
begunstigden die de regels overtreden, aangezien de lidstaten geld moeten teruggeven aan de 
Commissie. Het geld dat wordt teruggevorderd moet in het bezit van de lidstaten blijven en 
voor andere doeleinden worden gebruikt.

Amendement 611
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als 
bedoeld in de eerste alinea, mag de lidstaat
20 % van de desbetreffende bedragen

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als
bedoeld in de eerste alinea, behoudt de 
lidstaat 100 % van de desbetreffende 



AM\1170200NL.docx 183/184 PE630.688v01-00

NL

inhouden als forfaitaire vergoeding voor 
de terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

bedragen als forfaitaire vergoeding voor de 
terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

Omwille van de eenvoud en passende bewegingsruimte voor de betaalorganen, adviseer ik dat 
de lidstaten 100 % van de teruggevorderde onregelmatigheden mogen behouden. Op zijn 
minst moet worden vastgehouden aan de 50-50-regel.

Amendement 612
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als 
bedoeld in de eerste alinea, mag de lidstaat
20 % van de desbetreffende bedragen
inhouden als forfaitaire vergoeding voor 
de terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

Bij de afdracht aan de Uniebegroting als 
bedoeld in de eerste alinea, behoudt de 
lidstaat 75 % van de desbetreffende 
bedragen als forfaitaire vergoeding voor de 
terugvorderingskosten, tenzij de niet-
naleving te wijten is aan de overheidsdienst 
of andere officiële instantie van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

Omwille van de eenvoud en passende bewegingsruimte voor de betaalorganen, adviseer ik dat 
de lidstaten 100 % van de teruggevorderde onregelmatigheden mogen behouden. Op zijn 
minst moet worden vastgehouden aan de 50-50-regel.

Amendement 613
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
worden alle bedragen die op grond van 
een nog niet afgehandelde 
onregelmatigheid van een begunstigde 
onrechtmatig blijken te zijn, door de 
lidstaten verrekend met welke toekomstige 
betaling dan ook die door het 
betaalorgaan aan de begunstigde moet 
worden verricht.

Or. es

Motivering

Om het doeltreffend beheer van de betalingen en de onregelmatigheden van de 
landbouwfondsen te waarborgen is het noodzakelijk dat de betaalorganen de uit de 
onregelmatigheden voortvloeiende bedragen middels een verrekening van die bedragen met 
toekomstige betalingen kunnen terugvorderen, zoals momenteel in de regelgeving van de Unie 
voor de periode 2014-2020 (artikel 28 van Verordening (EU) nr. 908/2014 is bepaald.
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