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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In het meerjarig financieel kader 
voor 2021-2027 moet een aanzienlijk deel 
van de EU-begroting bestemd blijven voor 
de landbouw, een gemeenschappelijk 
beleid dat van strategisch belang is. 
Daarom moeten de financiële middelen 
voor het GLB 383,255 miljard EUR in 
prijzen van 2018 bedragen (431,946 
miljard EUR in lopende prijzen).

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals de MFK-rapporteurs hebben voorgesteld en goedgekeurd betreffende het tussentijds 
verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met 
betrekking tot een akkoord.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Op 14 maart en 30 mei 2018 
benadrukte het Europees Parlement in 
zijn resolutie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2021-2027 het belang van 
de horizontale beginselen die ten 
grondslag moeten liggen aan het MFK 
2021-2027 en alle daarmee verband 
houdende beleidsmaatregelen van de 
Unie. In verband hiermee herhaalde het 
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Parlement zijn standpunt dat de Unie 
haar engagement moet nakomen om een 
voortrekkersrol te vervullen bij de 
uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) van de VN en betreurde het dat 
het in deze voorstellen ontbreekt aan een 
duidelijk en zichtbaar engagement.
Daarom drong het Parlement aan op de 
integratie van de SDG's in alle 
Uniebeleidsmaatregelen en ‑initiatieven 
van het volgende MFK. Voorts 
benadrukte het Parlement dat de 
uitbanning van discriminatie van 
essentieel belang is opdat de Unie haar 
toezeggingen met het oog op een inclusief 
Europa nakomt. Daarom vroeg het om 
toezeggingen inzake 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
in alle beleidsmaatregelen en initiatieven 
van de Unie tijdens het volgende MFK. In 
zijn resolutie benadrukte het Parlement 
dat de horizontale klimaatgerelateerde 
uitgaven ingevolge de Overeenkomst van 
Parijs aanzienlijk moeten worden 
verhoogd ten opzichte van het huidige 
MFK en zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 
in 2027, tot 30 % moeten worden 
verhoogd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In zijn resolutie van 30 mei 
2018 over het meerjarig financieel kader 
en de eigen middelen voor 2021-2027 
betreurde het Europees Parlement dat het 
voorstel van de Commissie van 2 mei 2018 
voor het meerjarig financieel kader 2021-
2027 rechtstreeks leidt tot een verlaging 
van de middelen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid met 
15 %, en sprak het zich met name uit 
tegen elke ingrijpende bezuiniging die een 
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negatieve impact zou hebben op de aard 
en de doelstellingen zelf van dit beleid.
Het plaatste in dit verband ook 
vraagtekens bij het voorstel om de 
middelen van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling drastisch te 
verlagen met meer dan 25 %.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit wordt het mogelijk 
om beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen.

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de uitdagingen 
en mogelijkheden die zich op Unie-, 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau en binnen 
landbouwbedrijven voordoen, moet het 
GLB worden gestroomlijnd qua 
governance, moet het beter presteren ten 
aanzien van de doelstellingen van de Unie 
en moeten de administratieve lasten 
aanzienlijk worden verminderd. In een 
GLB dat gebaseerd is op prestaties (het 
"uitvoeringsmodel"), moet de Unie de 
fundamentele beleidsparameters 
vaststellen, zoals de GLB-doelstellingen en 
de basisvereisten, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
de wijze waarop zij aan de doelstellingen 
voldoen en de streefcijfers halen. Door een 
grotere subsidiariteit wordt het mogelijk 
om beter rekening te houden met lokale 
omstandigheden en behoeften. De steun 
wordt beter toegesneden om maximaal aan 
de doelstellingen van de Unie bij te dragen. 
Het GLB moet ook bijdragen aan het 
streven van de Unie en haar lidstaten om 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
te verwezenlijken.



PE625.573v02-00 6/19 AD\1169290NL.docx

NL

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In de landbouw van de toekomst 
zou de focus moeten liggen op het 
produceren van voedsel van hoge 
kwaliteit, aangezien dat het terrein is waar 
het concurrentievoordeel van de EU ligt. 
De normen van de Unie zouden moeten 
worden gehandhaafd en waar mogelijk 
aangescherpt, en er moeten maatregelen 
worden voorzien om de 
langetermijnproductiviteit en het 
concurrentievermogen van de 
voedselproductiesector verder te verhogen 
en om nieuwe technologieën en een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen in te 
voeren, zodat de rol van de Unie als 
wereldleider wordt versterkt.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Synergieën tussen het Elfpo en Horizon 
Europa moeten het Elfpo ertoe aanzetten 
optimaal gebruik te maken van 
onderzoeks- en innovatieresultaten, met 
name die welke voortvloeien uit projecten 
die worden gefinancierd in het kader van 
Horizon Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.

(6) Synergieën tussen het Elfpo en Horizon 
Europa, andere beleidsmaatregelen en 
internationale verplichtingen van de Unie
moeten het Elfpo ertoe aanzetten optimaal 
gebruik te maken van onderzoeks- en 
innovatieresultaten, met name die welke 
voortvloeien uit projecten die worden 
gefinancierd in het kader van Horizon 
Europa en het Europees 
Innovatiepartnerschap (EIP) voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw", wat moet leiden tot de 
invoering van innovaties in de 
landbouwsector en de plattelandsgebieden.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om voor een billijke verdeling van 
de rechtstreekse betalingen tussen de 
lidstaten te zorgen en de verschillen 
tussen de diverse regio's van de Unie weg 
te werken moet gekeken worden naar 
betrouwbare sociaaleconomische indexen 
en productiekosten. In dit opzicht is het 
van essentieel belang om voor gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle 
landbouwers in de Unie te zorgen, 
rekening te houden met de zwakke 
plekken en specifieke kenmerken van 
kleinschalige economieën en maatregelen 
toe te passen die de prijsvolatiliteit 
temperen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
verwezenlijken moet ten minste 25 % van 
de uitgaven op de EU-begroting de 
klimaatdoelstellingen ondersteunen 
gedurende de MFK-periode 2021-2027, en 
moet op zo kort mogelijke termijn, en 
uiterlijk in 20127, een jaarlijks streefcijfer 
van 30 % worden gerealiseerd. Om de 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer in acht te nemen, moeten 
verplichte klimaatdoelstellingen 
opgenomen worden in 
programmaspecifieke wetgeving, en 
moeten deze op voorhand vorm krijgen 
doorheen alle programmerings- en 
planningsprocedures, eerder dan dat er 
enkel naderhand over gerapporteerd moet 
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worden. Mechanismen voor 
klimaatmainstreaming en de opbouw van 
klimaatbestendigheid moeten 
samengebracht worden door het systeem 
van Rio-indicatoren te hervormen, uit te 
breiden en te centraliseren, teneinde te 
differentiëren tussen mitigatie en 
aanpassing, en tussen sectoren, alsook 
aan de hand van beoordelingen op basis 
van het beginsel "voorrang voor energie-
efficiëntie" tijdens de planningsfase van 
infrastructuurinvesteringen, zoals bepaald 
in de verordening inzake de governance 
van de energie-unie, en duidelijke 
uitsluitingscriteria. Prestatiekaders 
moeten gebaseerd zijn op behoorlijke en 
gedetailleerde output- en 
resultaatindicatoren, die het 
ambitieniveau weergeven en de resultaten 
in het perspectief van nationale 
behoeften, doelstellingen en 
mogelijkheden plaatsen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Aangezien het noodzakelijk is de 
investeringskloof in de landbouwsector van 
de Unie te dichten en de toegang tot 
financiële instrumenten te verbeteren voor 
prioritaire groepen, met name jonge 
landbouwers en nieuwkomers met een 
hoger risicoprofiel, moet het gebruik van 
de InvestEU-garantie en de combinatie van 
subsidies en financiële instrumenten 
worden aangemoedigd. Aangezien het 
gebruik van de financiële instrumenten in 
de lidstaten sterk uiteenloopt als gevolg 
van verschillen in toegang tot de 
financiering, ontwikkeling van de 
banksector, aanwezigheid van 
risicokapitaal, vertrouwdheid van de 
overheidsdiensten en potentiële 
begunstigden, moeten de lidstaten in hun 

(42) Aangezien het noodzakelijk is de 
investeringskloof in de landbouwsector van 
de Unie te dichten en de toegang tot 
financiële instrumenten te verbeteren voor 
prioritaire groepen, met name jonge 
landbouwers, vrouwen en nieuwkomers 
met een hoger risicoprofiel, moet het 
gebruik van de InvestEU-garantie en de 
combinatie van subsidies en financiële 
instrumenten worden aangemoedigd. 
Aangezien het gebruik van de financiële 
instrumenten in de lidstaten sterk
uiteenloopt als gevolg van verschillen in 
toegang tot de financiering, ontwikkeling 
van de banksector, aanwezigheid van 
risicokapitaal, vertrouwdheid van de 
overheidsdiensten en potentiële 
begunstigden, moeten de lidstaten in hun 
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strategisch GLB-plan passende 
streefcijfers, begunstigden en preferentiële 
voorwaarden, alsook andere mogelijke 
subsidiabiliteitsregels vaststellen.

strategisch GLB-plan passende 
streefcijfers, begunstigden en preferentiële 
voorwaarden, alsook andere mogelijke 
subsidiabiliteitsregels vaststellen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de door de Unie aangegane 
verbintenissen om de Overeenkomst van 
Parijs en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 
te voeren, en zal ertoe bijdragen dat 
klimaatactie in alle beleidsdomeinen van 
de Unie wordt geïntegreerd en dat het 
algemene streefcijfer - 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen - wordt gehaald. 
Naar verwachting zullen de acties in het 
kader van het GLB voor 40 % van de totale 
financiële middelen van het GLB bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen. De betrokken 
acties zullen tijdens de voorbereiding en de 
uitvoering van het programma worden 
vastgesteld en zullen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de betrokken 
evaluatie- en herzieningsprocedures.

(52) Dit programma weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd, dat gedurende de MFK-
periode 2021-2027 het algemene streefdoel 
van ten minste 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt bereikt, en 
dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 
2027, een jaarlijks streefcijfer van 30 %
wordt gehaald. Naar verwachting zullen de 
acties in het kader van het GLB voor 45 % 
van de totale financiële middelen van het 
GLB bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen. De betrokken acties 
zullen tijdens de voorbereiding en de 
uitvoering van het programma worden 
vastgesteld en zullen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de betrokken 
evaluatie- en herzieningsprocedures.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) Het nieuwe 
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uitvoeringssysteem mag de integriteit van 
de eengemaakte markt niet ter discussie 
stellen, noch de historisch Europese aard 
van het GLB, dat een daadwerkelijk 
gemeenschappelijk beleid moet blijven 
waarbij een Europese aanpak en een 
gelijk speelveld gewaarborgd worden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79 bis) Het GLB voor na 2020 
moet landbouwers op doeltreffender wijze 
ondersteunen, zodat de volatiliteit van de 
prijzen en lonen het hoofd kan worden 
geboden.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80 bis) De met derde landen 
gesloten handelsovereenkomsten die 
verband houden met de landbouw moeten 
vrijwaringsmechanismen en -clausules 
bevatten, om een gelijk speelveld tussen 
Europese landbouwers en landbouwers 
uit derde landen te waarborgen en de 
consumenten te beschermen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Hoofdstuk III van titel II, hoofdstuk 
II van titel III en de artikelen 41 en 43 van 

2. Hoofdstuk III van titel II, hoofdstuk 
II van titel III en de artikelen 41 en 43 van 
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Verordening (EU) nr. [verordening 
gemeenschappelijke bepalingen] van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn van 
toepassing op de steun die op grond van 
deze verordening uit het Elfpo wordt 
gefinancierd.

Verordening (EU) nr. [verordening 
gemeenschappelijke bepalingen] van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn van 
toepassing op de steun die op grond van 
deze verordening uit het Elfpo wordt 
gefinancierd, om te zorgen voor 
continuïteit tussen de structuurfondsen en 
de strategische plannen.

_________________ _________________

26 Verordening (EU) […/...] van het 
Europees Parlement en de Raad van 
[datum] [volledige titel] (PB L ).

26 Verordening (EU) […/...] van het 
Europees Parlement en de Raad van 
[datum] [volledige titel] (PB L ).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun uit het ELGF en het Elfpo dient 
om de duurzame ontwikkeling van 
landbouw, voeding en plattelandsgebieden 
verder te verbeteren en draagt bij aan de 
verwezenlijking van de volgende algemene 
doelstellingen:

Het GLB blijft een gemeenschappelijk 
beleid van de Unie en wordt op passende 
wijze gefinancierd teneinde de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken en 
de ambities van een herzien en efficiënt 
GLB waar te maken. De steun uit het 
ELGF en het Elfpo dient om de duurzame 
ontwikkeling van landbouw, voeding en 
plattelandsgebieden verder te verbeteren en 
draagt bij aan de verwezenlijking van de 
volgende algemene doelstellingen:

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) aantrekken van jonge landbouwers en 
vergemakkelijken van bedrijfsontwikkeling 
in plattelandsgebieden;

(g) meer steun voor familiebedrijven, het
aantrekken van vrouwen jonge 
landbouwers en het vergemakkelijken van 
bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden;
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en 
lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, 
met inbegrip van bio-economie en 
duurzame bosbouw;

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en 
lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, 
afgelegen gebieden, gebieden met 
natuurlijke beperkingen en berggebieden, 
met inbegrip van bio-economie en 
duurzame bosbouw;

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en 
lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, 
met inbegrip van bio-economie en 
duurzame bosbouw;

(h) bevorderen van de 
werkgelegenheid, groei, sociale inclusie, 
gendergelijkheid, non-discriminatie en 
lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, 
met inbegrip van bio-economie en 
duurzame bosbouw;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het nastreven van de specifieke 
doelstellingen zorgen de lidstaten ervoor 
dat de GLB-steun eenvoudiger wordt en 
prestaties levert.

2. Bij het nastreven van de specifieke 
doelstellingen zorgen de lidstaten ervoor 
dat de GLB-steun eenvoudiger wordt en 
prestaties levert. De Commissie waarborgt 
dat financiële en prestatiecontroles en 
auditfuncties in alle lidstaten voldoen aan 
dezelfde hoge normen van voortdurende 
verbetering, met volledige inachtneming 
van de beginselen van subsidiariteit en 
flexibiliteit.
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwezenlijking van de in artikel 5 en 
artikel 6, lid 1, bedoelde doelstellingen 
wordt beoordeeld aan de hand van 
gemeenschappelijke indicatoren op het 
gebied van output, resultaten en impact. De 
reeks gemeenschappelijke indicatoren 
omvat:

De verwezenlijking van de in artikel 5 en 
artikel 6, lid 1, bedoelde doelstellingen 
wordt beoordeeld onder toepassing van 
een op resultaten gebaseerde benadering 
en aan de hand van gemeenschappelijke 
indicatoren op het gebied van output, 
resultaten en impact. De reeks 
gemeenschappelijke indicatoren omvat:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat die besluit de 
basisinkomenssteun op basis van 
betalingsrechten te verlenen, beheert een 
nationale reserve.

1. Elke lidstaat die besluit de 
basisinkomenssteun op basis van 
betalingsrechten te verlenen, beheert een 
nationale reserve overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het totale bedrag van de steun van 
de Unie voor interventietypes voor het 
ELGF in het kader van deze verordening 
voor de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2027 bedraagt 286,543 
miljard EUR in prijzen van 2018 
(322,948 miljard EUR in lopende prijzen).

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
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weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals de MFK-rapporteurs hebben voorgesteld en goedgekeurd betreffende het tussentijds 
verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met 
betrekking tot een akkoord.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het totale bedrag van de steun van 
de Unie voor interventietypes voor het 
Elfpo in het kader van deze verordening 
voor de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2027 bedraagt 96,712 
miljard EUR in prijzen van 2018 
(108,999 miljard EUR in lopende prijzen).

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals de MFK-rapporteurs hebben voorgesteld en goedgekeurd betreffende het tussentijds 
verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met 
betrekking tot een akkoord.

.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het totale bedrag van de steun van 
de Unie voor interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling in het kader van 
deze verordening voor de periode van 1 
januari 2021 tot en met 31 december 2027 

Schrappen
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bedraagt 78 811 miljoen EUR in lopende 
prijzen, overeenkomstig het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021 tot en 
met 202738.

__________________

38 Voorstel voor een verordening van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027; 
Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's, COM(2018) 
322 final.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 0,25 % van de in lid 1 bedoelde 
middelen worden besteed aan de 
financiering van de op initiatief van de 
Commissie uitgevoerde activiteiten in 
verband met technische bijstand als 
bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 
[HzR], waaronder het Europees netwerk 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid als bedoeld in artikel 113, 
lid 2, van deze verordening en het 
Europees Innovatiepartnerschap voor 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw als bedoeld in artikel 114 van 
deze verordening. Zulke activiteiten 
kunnen betrekking hebben op voorgaande 
en volgende perioden van het strategisch 
GLB-plan.

2. 0,25 % van de in artikel 79, lid 3,
bedoelde middelen worden besteed aan de 
financiering van de op initiatief van de 
Commissie uitgevoerde activiteiten in 
verband met technische bijstand als 
bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 
[HzR], waaronder het Europees netwerk 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid als bedoeld in artikel 113, 
lid 2, van deze verordening en het 
Europees Innovatiepartnerschap voor 
productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw als bedoeld in artikel 114 van 
deze verordening. Zulke activiteiten 
kunnen betrekking hebben op voorgaande 
en volgende perioden van het strategisch 
GLB-plan.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de SWOT-analyse als 
bedoeld in artikel 103, lid 2, en een 
beoordeling van de behoeften als bedoeld 
in artikel 96, bepaalt de lidstaat in de 
strategische GLB-plannen een 
interventiestrategie als bedoeld in artikel 
97, waarbij de streefcijfers en mijlpalen 
worden bepaald teneinde de specifieke 
doelstellingen die zijn vastgelegd in 
artikel 6 te verwezenlijken. De streefcijfers 
worden bepaald aan de hand van een 
gemeenschappelijke reeks 
resultaatindicatoren, als vastgelegd in 
bijlage I.

Op basis van de analyse van de sterke en 
zwakke punten, kansen en bedreigingen 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats - SWOT) als bedoeld in 
artikel 103, lid 2, en een beoordeling van 
de behoeften als bedoeld in artikel 96, 
bepaalt de lidstaat in de strategische GLB-
plannen een interventiestrategie als 
bedoeld in artikel 97, waarbij de 
streefcijfers en mijlpalen worden bepaald 
teneinde de specifieke doelstellingen die 
zijn vastgelegd in artikel 6 te 
verwezenlijken. De streefcijfers worden 
bepaald aan de hand van een 
gemeenschappelijke reeks 
resultaatindicatoren, als vastgelegd in 
bijlage I.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verricht vóór de 
afloop van het derde jaar van uitvoering 
van de strategische GLB-plannen een 
tussentijdse evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
ELGF en het Elfpo te onderzoeken, 
rekening houdend met de in bijlage I 
vastgestelde indicatoren. De Commissie 
kan gebruikmaken van alle relevante 
informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
[nieuwe Financieel Reglement].

2. De Commissie verricht vóór de 
afloop van het derde jaar van uitvoering 
van de strategische GLB-plannen een 
tussentijdse evaluatie om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
ELGF en het Elfpo alsook de 
overhevelingen tussen toewijzingen voor 
rechtstreekse betalingen en Elfpo-
toewijzingen waartoe lidstaten 
overeenkomstig artikel 90 van deze 
verordening besluiten te onderzoeken, 
rekening houdend met de in bijlage I 
vastgestelde indicatoren. De Commissie 
kan gebruikmaken van alle relevante 
informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
[nieuwe Financieel Reglement].
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie verricht een ex-post-
evaluatie om de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het ELGF en het Elfpo te 
onderzoeken.

3. De Commissie verricht een ex-
postevaluatie om de doeltreffendheid, 
efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-
meerwaarde van het ELGF en het Elfpo te 
onderzoeken, alsook de overhevelingen 
tussen toewijzingen voor rechtstreekse 
betalingen en Elfpo-toewijzingen waartoe 
lidstaten overeenkomstig artikel 90 van 
deze verordening besluiten.
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