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Amendement 1
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; benadrukt dat de transacties 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan; stelt 
bovendien vast dat het in fouten besloten 
liggende risico afdoende wordt gedekt door 
het corrigerend vermogen van de 
Commissie;

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; merkt op dat het totale 
foutenpercentage voor die rubriek 2,4 % 
bedraagt; benadrukt dat de transacties in 
het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan; 
benadrukt dat het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem er 
mee voor gezorgd heeft dat het 
foutenpercentage is gedaald; stelt 
bovendien vast dat het in fouten besloten 
liggende risico afdoende wordt gedekt door 
het corrigerend vermogen van de 
Commissie;

Or. ro

Amendement 2
Zbigniew Kuźmiuk

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; benadrukt dat de transacties 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; benadrukt dat de transacties 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
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de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan; stelt 
bovendien vast dat het in fouten besloten 
liggende risico afdoende wordt gedekt door 
het corrigerend vermogen van de 
Commissie;

de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan, vooral 
bij maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling; stelt bovendien 
vast dat het in fouten besloten liggende 
risico afdoende wordt gedekt door het 
corrigerend vermogen van de Commissie 
(1,90 % van de relevante uitgaven in het 
kader van het GLB);

Or. pl

Amendement 3
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; benadrukt dat de transacties 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan; stelt 
bovendien vast dat het in fouten besloten 
liggende risico afdoende wordt gedekt door 
het corrigerend vermogen van de 
Commissie;

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties, waarbij 77 % van de 
onderzochte verrichtingen foutloos was en 
het totale foutenpercentage voor 
“Natuurlijke hulpbronnen” 2,4 % bedroeg; 
benadrukt dat de rechtstreekse betalingen 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan; stelt 
bovendien vast dat het in fouten besloten 
liggende risico afdoende wordt gedekt door 
het corrigerend vermogen van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 4
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; benadrukt dat de transacties 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan; stelt 
bovendien vast dat het in fouten besloten 
liggende risico afdoende wordt gedekt door 
het corrigerend vermogen van de 
Commissie;

1. is ingenomen met de bevindingen 
van de Rekenkamer betreffende het 
begrotingsjaar 2018; neemt kennis van haar 
opmerkingen over de regelmatigheid van 
de transacties onder “Natuurlijke 
hulpbronnen”; benadrukt dat de transacties 
in het kader van het ELGF geen materiële 
fouten bevatten en dat het merendeel van 
de andere fouten door ingewikkelde 
subsidiabiliteitsregels is ontstaan, en 
verzoekt om bij de volgende hervorming 
prioriteit te geven aan de aanpak van deze 
kwestie; stelt bovendien vast dat het in 
fouten besloten liggende risico afdoende 
wordt gedekt door het corrigerend 
vermogen van de Commissie;

Or. en

Amendement 5
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de efficiëntie van de 
certificerende instanties moet worden 
vergroot, aangezien zij een cruciale rol 
vervullen om de regelmatigheid van de 
uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
garanderen;

Or. ro

Amendement 6
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont;

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de vereenvoudiging bij de 
laatste hervorming vooral gericht was op 
de eerste pijler, terwijl het duidelijk was 
dat de meer complexe regelingen, die 
foutgevoeliger waren, onder de tweede 
pijler vielen; merkt op dat de Rekenkamer 
heeft vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont en dat overregulering op 
nationaal niveau de regelingen nog 
complexer maakt;

Or. en

Amendement 7
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont;

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de Rekenkamer, net als in 
eerdere verslagen, opnieuw heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont, waaronder tekortkomingen 
inzake de kwaliteit van de 
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resultaatindicatoren1 bis; benadrukt dat de 
voorgestelde verschuiving naar een op 
prestaties gebaseerd GLB alleen kan 
worden gerealiseerd als er een uitgebreide 
reeks gemeenschappelijke 
resultaatindicatoren wordt ontwikkeld en 
deze indicatoren grondig worden 
toegepast;
_________________
1 bis Speciaal verslag nr. 10/2018, “De 
basisbetalingsregeling voor landbouwers 
– operationeel op de rails, maar beperkte 
impact op vereenvoudiging, 
doelgerichtheid en de convergentie van 
steunniveaus”.

Or. en

Amendement 8
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont;

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd, 
maar betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun prestatiekader waar nodig te 
verbeteren en verdere 
vereenvoudigingsmaatregelen in te voeren, 
zoals vereenvoudigde kostenopties; merkt 
op dat een gemeenschappelijke, meetbare 
en volledig ontwikkelde reeks resultaat- 
en outputindicatoren en mijlpalen de 
basis zal vormen voor het voorgestelde 
nieuwe uitvoeringsmodel;

Or. en
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Amendement 9
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont;

2. wijst erop dat de meeste 
plattelandsontwikkelingsmaatregelen die 
aan een audit werden onderworpen, de 
verwachte resultaten hebben opgeleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
prestatiekader waar nodig te verbeteren en 
verdere vereenvoudigingsmaatregelen in te 
voeren, zoals vereenvoudigde kostenopties; 
betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat het gebruik van 
resultaatindicatoren tekortkomingen 
vertoont; merkt echter ook op dat de 
Commissie in haar voorstel voor het 
toekomstige GLB maatregelen heeft 
genomen om deze tekortkomingen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 10
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. neemt kennis van de 
moeilijkheden die de Rekenkamer heeft 
ondervonden toen zij trachtte vast te 
stellen hoeveel vooruitgang is geboekt met 
de uitgaven in de rubriek “Natuurlijke 
hulpbronnen”, grotendeels doordat 
kwantitatieve doelstellingen in het ELGF 
ontbreken; wijst op Speciaal verslag 
nr. 10/2018 van de Rekenkamer over de 
basisbetalingsregeling (BBR) voor 
landbouwers, waarin eveneens wordt 
geconcludeerd dat het moeilijk blijft om 
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de prestaties van de BBR-steun te 
beoordelen in het licht van de 
desbetreffende doelstelling van het 
Verdrag, namelijk om te zorgen voor een 
redelijke levensstandaard voor de 
landbouwbevolking; benadrukt dat de 
Rekenkamer de noodzaak onderstreept 
om inkomensondersteunende maatregelen 
te koppelen aan relevante doelstellingen 
en referentiegegevens om de prestaties 
van de BBR te kunnen beoordelen; 
benadrukt dat de doelstellingen om de 
productiekosten te verlagen en de 
veerkracht van de bedrijven te vergroten 
van belang zijn voor de doelstelling van 
een redelijke levensstandaard; benadrukt 
dat deze doelstellingen kunnen worden 
verwezenlijkt door het GLB te 
vergroenen;

Or. en

Amendement 11
Zbigniew Kuźmiuk

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt de positieve bijdrage 
van digitalisering voor het vergroten van 
de efficiëntie en het beperken van fouten 
en administratieve lasten;

Or. pl

Amendement 12
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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2 ter. neemt kennis van de conclusies 
van de Rekenkamer dat de 
basisbetalingsregeling (BBR) vooral grote 
bedrijven ten goede komt aangezien deze 
regeling areaalgebonden is en dat de BBR 
na de hervorming van 2013 naar 
verwachting gepaard zal gaan met een 
verdere verhoging van de kapitalisatie van 
steun in grondwaarden1 bis;
_________________
1 bis Speciaal verslag nr. 10/2018, “De 
basisbetalingsregeling voor landbouwers 
– operationeel op de rails, maar beperkte 
impact op vereenvoudiging, 
doelgerichtheid en de convergentie van 
steunniveaus”.

Or. en

Amendement 13
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst op de conclusies van 
de Rekenkamer in haar Speciaal verslag 
nr. 10/2018 dat de basisbetalingsregeling 
slechts een beperkt effect heeft gehad op 
de interne convergentie van steunniveaus; 
herinnert aan de toezegging van de 
lidstaten om tegen 2013 de betalingen in 
de gehele Unie gelijk te schakelen, die 
voor het eerst werd vermeld in de 
conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese Raad van 24-25 oktober 2002 
en nu al verscheidene jaren op zich laat 
wachten;

Or. en

Amendement 14
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Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het algemene 
uitvoeringspercentage van de begroting;

3. is ingenomen met het algemene 
uitvoeringspercentage van de begroting 
(96,92 % voor vastleggingskredieten en 
97,21 % voor betalingskredieten); is 
verheugd dat de bevindingen van DG 
AGRI over het foutenpercentage in 
overeenstemming zijn met de conclusie 
van de Rekenkamer, maar verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het 
uitvoeringspercentage voor 
plattelandsontwikkeling (93,97 % in 2018) 
te verbeteren en alles in het werk te stellen 
om de absorptie van middelen uit het 
Elfpo te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 15
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het standpunt van de 
Rekenkamer dat volgens haar eigen 
controles het controlesysteem (GBCS) - 
waarvan het 
landbouwpercelenidentificatiesysteem 
(LPIS) deel uitmaakt - heeft bijgedragen 
tot de daling van het foutenpercentage bij 
rechtstreekse betalingen, met een 
bijzonder significante bijdrage van het 
LPIS; wijst op het potentieel van 
digitalisering, innovatieve methoden en 
technologie in het kader van het nieuwe 
uitvoeringsmodel om het 
foutenpercentage en de administratieve 
lasten verder te verminderen;
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Or. en

Amendement 16
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn;

4. staat volledig achter de ambitie 
van de Unie om ambitieuze, evenwichtige 
en eerlijke vrijhandelsovereenkomsten te 
sluiten met derde landen; dringt er bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
alle handelsovereenkomsten een degelijk 
hoofdstuk over duurzaamheid omvatten 
en dat de handelspartners volledig aan de 
desbetreffende vereisten voldoen; roept de 
Commissie ook op de lopende 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te blijven houden 
voor wat betreft de toepassing van normen 
op het gebied van voedselveiligheid, milieu 
en dierenwelzijn;

Or. en

Amendement 17
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn;

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn; 
wijst op de noodzaak van een gelijk 
speelveld, ook op het gebied van 
milieunormen, en dringt bij de Commissie 
aan op de verdere uitwerking van 
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wetgeving inzake passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen om ervoor te 
zorgen dat de normen op het gebied van 
landbouw in de Unie niet worden 
ondermijnd noch in het gedrang komen;

Or. en

Amendement 18
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn;

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn; 
benadrukt dat de globalisering van de 
voedselvoorzieningsketen niet ten goede is 
gekomen aan de primaire producenten, 
wier sector wordt gekenmerkt door 
productie beneden de kostprijs, lage 
opbrengsten en blootstelling aan 
oneerlijke handelspraktijken vanwege de 
versnippering ervan;

Or. en

Amendement 19
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn;

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden, met 
name voor wat betreft vereisten op het 
gebied van kwaliteit, gezondheid, 
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traceerbaarheid en dierenwelzijn, en geen 
handelsovereenkomsten te sluiten die het 
evenwicht kunnen verstoren in Europese 
landbouwsectoren;

Or. ro

Amendement 20
Naomi Long

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn;

4. roept de Commissie op 
handelsovereenkomsten met derde landen 
nauwlettend in het oog te houden voor wat 
betreft vereisten op het gebied van 
kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn, en 
voor wat betreft milieuaantasting als 
gevolg van minder strenge milieunormen;

Or. en

Amendement 21
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat de Commissie het 
beroep op vrijwaringsclausules in 
vrijhandelsovereenkomsten niet 
vergemakkelijkt; benadrukt dat alle 
overeenkomsten tussen de Unie en derde 
landen heel negatieve gevolgen hebben 
gehad voor het inkomen van de Europese 
landbouwers;

Or. fr
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Amendement 22
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties 
mogelijk een faciliterende rol hebben 
gespeeld; dringt er bij de Commissie op 
aan haar inspanningen ter voorkoming en 
opsporing van fraude op te voeren; 
verzoekt de Commissie met klem extra 
waakzaam te zijn als het gaat om kwesties 
betreffende de rechtsstaat;

5. is bezorgd om recente berichten 
over vermeende gevallen van 
belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof in een aantal lidstaten; stelt vast 
dat het wat het grondbezit betreft, in de 
eerste plaats de taak van de betrokken 
instanties van de lidstaten is om op te 
treden en de nodige systemen in te voeren 
om fraude te voorkomen; benadrukt dat 
OLAF moet worden benaderd bij elke 
aantijging of verdenking van fraude en 
misbruik of wanbeheer van EU-middelen; 
wijst in dit verband op het belang van een 
transparant en sterk governancesysteem 
en dringt er verder bij de Commissie op 
aan haar inspanningen ter voorkoming en 
opsporing van fraude op te voeren;

Or. en

Amendement 23
Carmen Avram

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; verzoekt de 
Commissie met klem extra waakzaam te 
zijn als het gaat om kwesties betreffende de 
rechtsstaat;

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; roept de 
Commissie op een onderscheid te maken 
tussen landroof en de accumulatie van 
land, die is ontstaan als gevolg van 
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historische grondbezitspatronen of een 
reorganisatie in sommige lidstaten en 
ertoe geleid heeft dat kleine landbouwers 
een aantal percelen moeten samenvoegen 
om economisch productieve eenheden te 
kunnen creëren en zo hun bestaan veilig 
te stellen; verzoekt de Commissie met 
klem extra waakzaam te zijn als het gaat 
om kwesties betreffende de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 24
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; verzoekt de 
Commissie met klem extra waakzaam te 
zijn als het gaat om kwesties betreffende de 
rechtsstaat;

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; verzoekt de 
Commissie met klem extra waakzaam te 
zijn als het gaat om kwesties betreffende de 
rechtsstaat; is van mening dat de 
vaststelling van maxima waarbij de 
loonkosten vooraf in rekening worden 
gebracht - zoals in het kader van de 
nieuwe hervorming van het GLB wordt 
voorgesteld -, niet volstaat om deze 
kwesties aan te pakken;

Or. en

Amendement 25
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende 
gevallen van belangenconflicten op hoog 
niveau en landroof door oligarchen, 
waarbij regeringen en overheidsinstanties 
mogelijk een faciliterende rol hebben 
gespeeld; dringt er bij de Commissie op 
aan haar inspanningen ter voorkoming en 
opsporing van fraude op te voeren; 
verzoekt de Commissie met klem extra 
waakzaam te zijn als het gaat om kwesties 
betreffende de rechtsstaat;

5. verzoekt de Commissie, als 
Hoedster van de Verdragen, om aspecten 
in verband met wettigheid en het 
voorkomen van alle vormen van misbruik 
te blijven benadrukken;

Or. hu

Amendement 26
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; verzoekt de 
Commissie met klem extra waakzaam te 
zijn als het gaat om kwesties betreffende de 
rechtsstaat;

5. toont zich bezorgd over vermeende 
gevallen van belangenconflicten op hoog 
niveau en landroof door oligarchen, 
waarbij regeringen en overheidsinstanties 
mogelijk een faciliterende rol hebben 
gespeeld; verzoekt de lidstaten goede 
wetgevingspraktijken te hanteren, gericht 
op een beperking van landroof; dringt er 
bij de Commissie op aan haar inspanningen 
ter voorkoming en opsporing van fraude op 
te voeren; verzoekt de Commissie met 
klem extra waakzaam te zijn als het gaat 
om kwesties betreffende de rechtsstaat;

Or. ro

Amendement 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; verzoekt de 
Commissie met klem extra waakzaam te 
zijn als het gaat om kwesties betreffende 
de rechtsstaat;

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren;

Or. fr

Amendement 28
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren; verzoekt de 
Commissie met klem extra waakzaam te 
zijn als het gaat om kwesties betreffende 
de rechtsstaat;

5. is bezorgd over vermeende gevallen 
van belangenconflicten op hoog niveau en 
landroof door oligarchen, waarbij 
regeringen en overheidsinstanties mogelijk 
een faciliterende rol hebben gespeeld; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
inspanningen ter voorkoming en opsporing 
van fraude op te voeren;

Or. en

Amendement 29
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op gebruik te 
maken van de systemen en databanken 
waarover zij beschikt en deze te 
combineren om te bepalen wie de 
uiteindelijke begunstigden zijn in het 
geval van landbouwbedrijven die deel 
uitmaken van een grotere 
bedrijfsstructuur; wijst op de ontwikkeling 
van een ondernemingsregister voor de 
hele Unie dat kan worden gecombineerd 
met informatie uit het GBCS, waarbij 
landbouwbedrijven aan een unieke 
bedrijfsidentificatiecode op EU-niveau 
worden gekoppeld, om de uiteindelijke 
bestemming van de GLB-middelen beter 
te kunnen vaststellen;

Or. en

Amendement 30
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
er een aanzienlijk verschil bestaat wat 
soorten fouten betreft, bijvoorbeeld tussen 
onopzettelijke nalatigheden en gevallen 
van fraude; brengt in herinnering dat de 
meeste begunstigden kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven zijn en 
dat complexe regelgeving het risico op 
onopzettelijke nalatigheden vergroot, 
hetgeen ook in aanmerking moet worden 
genomen bij de raming van het werkelijke 
foutenpercentage;

Or. en

Amendement 31
Carmen Avram
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie een 
waarnemingspost op te richten voor het 
verzamelen van informatie en gegevens 
over concentratie en bezit van 
landbouwgrond in de Unie; verzoekt de 
Commissie een taskforce op hoog niveau 
op te richten om de concentratie van 
landbouwgrond in alle lidstaten te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 32
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie met klem 
extra waakzaam te zijn als het gaat om 
kwesties betreffende de rechtsstaat; wijst 
erop dat de GLB-betalingen ten goede 
moeten komen aan diegenen die het land 
bewerken; benadrukt dat de EU-
landbouw het meest gebaat is bij 
financiering die eigenaarschap stimuleert 
bij diegenen die actief zijn in de 
landbouwproductie;

Or. en

Amendement 33
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Rekenkamer een 
speciaal verslag op te stellen over 
landroof en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor het GLB;

Or. en

Amendement 34
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat er een grotere kans 
is op verdere misstanden – waarbij het 
van kwaad tot erger kan gaan – nu de 
lidstaten meer flexibiliteit aan de dag 
mogen leggen bij de toekenning van GLB-
subsidies; dringt er bijgevolg bij de 
Commissie op aan hernationalisering van 
het GLB te voorkomen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat er een grotere kans is 
op verdere misstanden – waarbij het van 
kwaad tot erger kan gaan – nu de lidstaten 
meer flexibiliteit aan de dag mogen leggen 
bij de toekenning van GLB-subsidies; 
dringt er bijgevolg bij de Commissie op 
aan hernationalisering van het GLB te 
voorkomen;

6. wijst erop dat er een grotere kans is 
op verdere misstanden – waarbij het van 
kwaad tot erger kan gaan – nu de lidstaten 
meer flexibiliteit aan de dag mogen leggen 
bij de toekenning van GLB-subsidies; 
dringt er bijgevolg bij de Commissie op 
aan hernationalisering van het GLB te 
voorkomen, en met name van het systeem 
om te controleren of individuele 
begunstigden in aanmerking komen voor 
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steun, hetgeen de geloofwaardigheid van 
de Unie inzake het beheer van een van de 
belangrijkste domeinen van haar 
overheidsbeleid zou aantasten en 
negatieve gevolgen zou hebben voor de 
jaarlijkse verklaring van de Rekenkamer 
over de wettigheid en de regelmatigheid 
van de GLB-uitgaven;

Or. fr

Amendement 36
Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat er een grotere kans 
is op verdere misstanden – waarbij het 
van kwaad tot erger kan gaan – nu de 
lidstaten meer flexibiliteit aan de dag 
mogen leggen bij de toekenning van GLB-
subsidies; dringt er bijgevolg bij de 
Commissie op aan hernationalisering van 
het GLB te voorkomen;

6. is verheugd dat in het toekomstige, 
op prestaties gebaseerde GLB de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen nog steeds vereist zal zijn; 
benadrukt dat de verschuiving naar een 
model dat op prestaties in plaats van op 
naleving is gebaseerd, tot uiting moet 
komen in veranderingen in het toezicht op 
de maatregelen; stelt met voldoening vast 
dat de Commissie voorstelt om in het 
kader van het nieuwe GLB de “single 
audit”-benadering in te voeren;

Or. en

Amendement 37
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat er een grotere kans is 
op verdere misstanden – waarbij het van 
kwaad tot erger kan gaan – nu de lidstaten 
meer flexibiliteit aan de dag mogen leggen 

6. wijst erop dat een goede uitvoering 
van de GLB-interventies nauw verband 
houdt met de naleving door de 
begunstigden van de verbintenissen die op 
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bij de toekenning van GLB-subsidies; 
dringt er bijgevolg bij de Commissie op 
aan hernationalisering van het GLB te 
voorkomen;

het niveau van de Unie zijn aangegaan; 
benadrukt dat er een grotere kans is op 
verdere misstanden – waarbij het van 
kwaad tot erger kan gaan – nu de lidstaten 
meer flexibiliteit aan de dag mogen leggen 
bij de toekenning van GLB-subsidies; 
dringt er bijgevolg bij de Commissie op 
aan hernationalisering van het GLB te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 38
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat er een grotere kans is 
op verdere misstanden – waarbij het van 
kwaad tot erger kan gaan – nu de lidstaten 
meer flexibiliteit aan de dag mogen leggen 
bij de toekenning van GLB-subsidies; 
dringt er bijgevolg bij de Commissie op 
aan hernationalisering van het GLB te 
voorkomen;

6. wijst erop dat er een grotere kans is 
op verdere misstanden – waarbij het van 
kwaad tot erger kan gaan – nu de lidstaten 
meer flexibiliteit aan de dag mogen leggen 
bij de toekenning van GLB-subsidies, 
waardoor de complexiteit nog toeneemt en 
waardoor het mogelijk wordt dat de 
verdeling van de GLB-middelen wordt 
beïnvloed door nationale politieke 
kortetermijnbelangen; dringt er bijgevolg 
bij de Commissie op aan hernationalisering 
van het GLB te voorkomen;

Or. en

Amendement 39
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat er een grotere kans 
is op verdere misstanden – waarbij het 

6. wijst erop dat zonder een sterke, 
meetbare, volledig ontwikkelde en 
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van kwaad tot erger kan gaan – nu de 
lidstaten meer flexibiliteit aan de dag 
mogen leggen bij de toekenning van GLB-
subsidies; dringt er bijgevolg bij de 
Commissie op aan hernationalisering van 
het GLB te voorkomen;

gemeenschappelijke reeks output- en 
resultaatindicatoren en mijlpalen het 
foutenpercentage kan stijgen doordat de 
lidstaten nu meer flexibiliteit aan de dag 
mogen leggen bij de toekenning van GLB-
subsidies;

Or. en

Amendement 40
Giuseppe Milazzo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst er nogmaals op dat het van 
belang is de begroting van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) met alle mogelijke maatregelen 
tegen fraude te beschermen; de kwaliteit 
van het financieel beheer van de GLB-
begroting kan worden afgemeten aan hoe 
adequaat het fraudebestrijdingsbeleid is; 
roept daarom op tot verdere 
bewustmaking in de lidstaten en binnen 
de Commissie, door de preventie te 
versterken en de capaciteiten om fraude 
op te sporen te ontwikkelen; in dit 
verband is het absoluut noodzakelijk de 
lidstaten bij te staan bij de preventie en 
opsporing van fraude door de 
samenwerking met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) te 
versterken;

Or. it

Amendement 41
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat het huidige, op 
naleving gebaseerde systeem doeltreffend 
is gebleken en zorgt voor een gelijke 
behandeling en toepassing in de hele 
Unie; is bezorgd dat een systeem waarbij 
de subsidiabiliteit van de uitgaven 
uitsluitend op de output gebaseerd is, niet 
bijdraagt tot vereenvoudiging noch tot 
betere prestaties van het GLB en de 
gelijke behandeling van de landbouwers 
en de lidstaten in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt dat de hervorming van de 
vergroening en van de randvoorwaarden 
voor steunverlening in het nieuwe GLB 
niet zorgt voor een echte 
hernationalisering van het GLB, maar 
neerkomt op een privatisering van het 
toezicht op het landbouwbeleid ten gunste 
van de particuliere certificeringsbureaus, 
en dat de vermeende hernationalisering 
ook onecht is omdat de Commissie de 
leiding zal behouden;

Or. fr

Amendement 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 bis. acht het mogelijk dat nieuwe 
soorten onregelmatigheden ontstaan als 
het GLB meer wordt gericht op resultaten 
en wordt gebaseerd op strategische 
plannen en verzoekt de Commissie dan 
ook hier rekening mee te houden bij de 
evaluatie van de nationale strategische 
plannen en de daarin vervatte 
maatregelen;

Or. en

Amendement 44
Asger Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning 
van jonge landbouwers in het kader van 
het GLB van essentieel belang is; spoort 
de Commissie aan om, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, toe te werken naar een 
groener GLB.

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning in 
het kader van het GLB van jonge 
landbouwers en nieuwe landbouwers van 
essentieel belang is; dringt aan op een 
betere toegang tot financiering voor 
investeringen in digitalisering en de meest 
recente technologieën; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
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met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB, hetgeen 
wordt toegepast op alle onderdelen van de 
voedselvoorzieningsketen en waarbij 
bijkomende lasten worden vermeden.

Or. ro

Amendement 46
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB, dat voor 
een efficiënter gebruik van publieke 
middelen zou zorgen door de negatieve 
externe effecten van de 
landbouwpraktijken te beperken en de 
nadruk meer te leggen op voorkomen dan 
genezen.

Or. en

Amendement 47
Zbigniew Kuźmiuk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers met middelen van het 
GLB van essentieel belang is; verzoekt om 
een passende toewijzing van 
begrotingsmiddelen, teneinde de 
invoering te stimuleren van programma's 
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die gericht zijn op een groener GLB, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, en de winstgevendheid van de 
landbouw in plattelandsgebieden beter te 
waarborgen;

Or. pl

Amendement 48
Naomi Long

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs en de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie, toe te 
werken naar een groener GLB.

Or. en

Amendement 49
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; benadrukt 
dat digitalisering in de landbouw een 
adequaat instrument kan zijn om het 
dienstenaanbod op het platteland nieuwe 
impulsen te geven en plattelandsgebieden 
aantrekkelijker te maken voor jonge 
landbouwers.

Or. en
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Amendement 50
Balázs Hidvéghi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een passend niveau van EU-
financiering.

Or. hu

Amendement 51
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley, Elsi 
Katainen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is; spoort de 
Commissie aan om, in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs, toe te 
werken naar een groener GLB.

7. benadrukt dat de ondersteuning van 
jonge landbouwers in het kader van het 
GLB van essentieel belang is en wijst op 
het belang van een duidelijke definitie van 
actieve of echte landbouwer;

Or. en

Amendement 52
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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7 bis. spoort de Commissie aan om, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, toe te werken naar een 
groener GLB; dringt aan op een gerichte 
aanpak van de voorgestelde 
randvoorwaarden voor het nieuwe GLB 
en merkt op dat toereikende financiële 
middelen voor onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en innovatie 
nodig zijn om de milieuprestatie van het 
GLB te verbeteren.

Or. en

Amendement 53
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verbaast zich erover dat de 
vereenvoudiging wordt aangegrepen als 
voorwendsel om de GLB-begroting te 
verlagen, terwijl de administratieve 
vereisten voor de eindbegunstigden in 
geen geval zullen afnemen;

Or. fr

Amendement 54
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. spoort de Commissie aan om, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, toe te werken naar een 
groener GLB.

Or. en
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Amendement 55
Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst op het belang van sociale 
rechtvaardigheid en benadrukt dat een 
eerlijke verdeling van de middelen binnen 
en tussen de lidstaten van essentieel 
belang is.

Or. en


