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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie begrotingscontrole is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om 
over te stappen van een op naleving gebaseerd naar een resultaatgericht uitvoeringsmodel van 
het GLB.

Zoals de Europese Rekenkamer in haar advies 7/2018 verklaart, betekent dit echter niet dat de 
wettigheid en regelmatigheid niet hoeven te worden gecontroleerd. Indien de 
toezichthoudende rol van de lidstaten in het voorstel van de Commissie niet verandert, dan is 
de controle op de wettelijkheid en regelmatigheid door de certificerende instanties volgens de 
Kamer niet langer verplicht. Het is onduidelijk of de controle van de certificerende instanties 
ook betrekking zou hebben op de definities en specifieke ontvankelijkheidscriteria die zijn 
vastgesteld in de strategische GLB-plannen. Er zijn aanzienlijke wijzigingen wat betreft de 
rapportage en garanties aan de Commissie. De Commissie zou geen controlestatistieken van 
betaalorganen ontvangen, noch zekerheid van de certificerende instanties over de betalingen 
aan individuele landbouwers. 

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie blijft de 
Commissie uiteindelijk samen met de lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
begroting, inclusief de betalingen uitgevoerd binnen de lidstaten. Het Commissievoorstel zal 
de verantwoordingsplicht van de Commissie op dit gebied verzwakken.

De Commissie zou niet langer in staat zijn te bepalen in hoeverre betalingen in strijd zijn met 
de regels. Het voorstel maakt het ook moeilijker om de controle op eenvormige wijze aan te 
pakken, met name als gevolg van de beperktere rol van de certificerende instanties. De 
recente moorden op onderzoeksjournalisten herinneren ons eraan dat dit niet het moment is 
om de EU-keten van controles op de financiële transacties tot bij de eindbegunstigden te 
verzwakken.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 

(1) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 



PE631.923v04-00 4/19 AD\1176964NL.docx

NL

geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.

geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering, het aanpassen en 
overbrengen van onderzoek en innovatie 
van de laboratoria en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Krachtens artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) dient de 
tenuitvoerlegging van het GLB in 
overeenstemming te zijn met de 
doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking, waaronder 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling. De uit hoofde van deze 
verordening genomen maatregelen mogen 
de voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, met name de minst 
ontwikkelde landen (MOL's), niet in 
gevaar brengen en zij mogen evenmin de 
verwezenlijking van de verplichtingen van 
de Unie inzake matiging van de 
klimaatverandering in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs in de weg staan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een lidstaat die meer dan één 
betaalorgaan accrediteert, moet één 
publieke coördinerende instantie aanwijzen 
die voor consistentie in het beheer van de 
middelen moet zorgen, als schakel tussen 
de Commissie en de verschillende 
geaccrediteerde betaalorganen moet 
fungeren en ervoor moet zorgen dat de 
gegevens die de Commissie vraagt over de 
verrichtingen van de diverse betaalorganen, 
vlot worden verstrekt. De coördinerende 
instantie moet daarnaast corrigerende actie 
ondernemen en coördineren om 
tekortkomingen van algemene aard die op 
nationaal worden ondervonden, op te 
lossen en moet de Commissie op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen ter 
zake.

(10) Een lidstaat die meer dan één 
betaalorgaan accrediteert, moet één 
publieke coördinerende instantie aanwijzen 
die voor consistentie in het beheer van de 
middelen moet zorgen, als schakel tussen 
de Commissie en de verschillende 
geaccrediteerde betaalorganen moet 
fungeren en ervoor moet zorgen dat de 
gegevens die de Commissie vraagt over de 
verrichtingen van de diverse betaalorganen, 
vlot worden verstrekt. De coördinerende 
instantie moet daarnaast corrigerende actie 
ondernemen en coördineren om 
tekortkomingen van algemene aard die op 
nationaal worden ondervonden, op te 
lossen en moet de Commissie op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelingen ter 
zake. Betaalorganen moeten hun rol als 
adviseur voor landbouwers ontwikkelen 
en moeten zich inspannen om de 
procedures te vereenvoudigen. Bovendien 
moeten ze ervoor zorgen dat de normen op 
Europees niveau nageleefd worden. Ter 
erkenning van het nieuwe 
uitvoeringsmodel moeten lidstaten voor 
een functioneel onafhankelijke 
bemiddelings- en beroepsinstantie zorgen 
waarin de nodige deskundigheid aanwezig 
is en belanghebbenden vertegenwoordigd 
worden;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat de 
bedragen ter financiering van het GLB 
binnen de jaarlijkse maxima blijven, moet 
het mechanisme van financiële discipline 
dat voorziet in aanpassing van de hoogte 
van de rechtstreekse steun, worden 
gehandhaafd. Wel moet de drempel van 

(14) Om ervoor te zorgen dat de 
bedragen ter financiering van het GLB 
binnen de jaarlijkse maxima blijven, moet 
het mechanisme van financiële discipline 
dat voorziet in aanpassing van de hoogte 
van de rechtstreekse steun, worden 
gehandhaafd. Wel moet de drempel van 
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2 000 EUR worden afgeschaft. Ter 
ondersteuning van de landbouwsector in 
het geval van marktontwikkelingen of 
ernstige crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen, 
moet er een landbouwreserve blijven 
bestaan. In artikel 12, lid 2, onder d), van 
Verordening (EU, Euratom) [nieuw 
Financieel Reglement] is bepaald dat niet-
vastgelegde kredieten uitsluitend naar het 
volgende begrotingsjaar kunnen worden 
overgedragen. Om de uitvoering voor 
begunstigden en nationale instanties 
aanzienlijk te vergemakkelijken, is voor 
ongebruikte bedragen van de in 2020 aan te 
leggen reserve voor crises in de 
landbouwsector een doorrolmechanisme 
nodig. Daartoe is een afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement nodig waardoor niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd naar volgende begrotingsjaren kunnen 
worden overgedragen voor de financiering 
van de landbouwreserve in die volgende 
begrotingsjaren. Voorts is voor 
begrotingsjaar 2020 een tweede afwijking 
nodig aangezien het totale ongebruikte 
bedrag van de reserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, moet worden 
overgedragen naar het desbetreffende 
begrotingsonderdeel van de nieuwe 
landbouwreserve voor 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen in het kader van 
het strategisch GLB-plan.

2 000 EUR worden afgeschaft. Ter 
ondersteuning van de landbouwsector in 
het geval van marktontwikkelingen of 
ernstige crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen, 
moet er een landbouwreserve blijven 
bestaan. De crisisreserve moet een 
werkend, flexibel instrument zijn, een 
mechanisme dat de EU in staat stelt om 
beter te reageren op eventuele crises met 
gevolgen voor alle landbouwsectoren in 
de hele EU, met name wat de economie 
betreft. In artikel 12, lid 2, onder d), van 
Verordening (EU, Euratom) [nieuw 
Financieel Reglement] is bepaald dat niet-
vastgelegde kredieten uitsluitend naar het 
volgende begrotingsjaar kunnen worden 
overgedragen. Om de uitvoering voor 
begunstigden en nationale instanties 
aanzienlijk te vergemakkelijken, is voor 
ongebruikte bedragen van de in 2020 aan te 
leggen reserve voor crises in de 
landbouwsector een doorrolmechanisme 
nodig. Daartoe is een afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement nodig waardoor niet-
vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd naar volgende begrotingsjaren kunnen 
worden overgedragen voor de financiering 
van de landbouwreserve in die volgende 
begrotingsjaren. Voorts is voor 
begrotingsjaar 2020 een tweede afwijking 
nodig aangezien het totale ongebruikte 
bedrag van de reserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, moet worden 
overgedragen naar het desbetreffende 
begrotingsonderdeel van de nieuwe 
landbouwreserve voor 2021 zonder dat het 
terugvloeit naar de begrotingsonderdelen 
voor de interventies in de vorm van 
rechtstreekse betalingen in het kader van 
het strategisch GLB-plan.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Wat de meerjarige 
prestatiemonitoring betreft, moet de 
Commissie ook de bevoegdheid krijgen om 
betalingen te schorsen. Daarom moet de 
Commissie ingeval er sprake is van te trage 
of onvoldoende vooruitgang richting de 
streefcijfers als vermeld in het nationale 
strategisch GLB-plan, de bevoegdheid 
krijgen om de betrokken lidstaat door 
middel van een uitvoeringshandeling te 
verzoeken de nodige corrigerende acties uit 
te voeren op basis van een actieplan met 
duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie. 
Ingeval de lidstaat het actieplan niet indient 
of uitvoert of ingeval het actieplan 
duidelijk tekortschiet, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de 
maandelijkse of tussentijdse betalingen 
door middel van een uitvoeringshandeling 
te schorsen.

(30) Wat de meerjarige 
prestatiemonitoring betreft, moet de 
Commissie ook de bevoegdheid krijgen om 
betalingen te schorsen. Daarom moet de 
Commissie ingeval er sprake is van te trage 
of onvoldoende vooruitgang richting de 
streefcijfers als vermeld in het nationale 
strategisch GLB-plan, de bevoegdheid 
krijgen om de betrokken lidstaat door 
middel van een uitvoeringshandeling te 
verzoeken de nodige corrigerende acties uit 
te voeren op basis van een actieplan met 
duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie. 
Ingeval de lidstaat het actieplan niet indient 
of uitvoert of ingeval het actieplan 
duidelijk tekortschiet, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de 
maandelijkse of tussentijdse betalingen 
door middel van een uitvoeringshandeling 
te schorsen. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan naleving van de 
milieuwetgeving van de Unie alsook aan 
de toezeggingen die de EU en de lidstaten 
hebben gedaan in het kader van de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en de verplichtingen uit hoofde van de 
Verdragen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bestaande hoofdelementen van 
het geïntegreerd systeem, en met name de 
bepalingen inzake een systeem voor de 
identificatie van landbouwpercelen, een 
geospatiaal en een diergebonden 
aanvraagsysteem, een systeem voor de 
identificatie en registratie van 
betalingsrechten, een systeem voor de 
registratie van de identiteit van 

(47) De bestaande hoofdelementen van 
het geïntegreerd systeem, en met name de 
bepalingen inzake een systeem voor de 
identificatie van landbouwpercelen, een 
geospatiaal en een diergebonden 
aanvraagsysteem, een systeem voor de 
identificatie en registratie van 
betalingsrechten, een systeem voor de 
registratie van de identiteit van 
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begunstigden en een controle- en 
sanctiesysteem, moeten blijven bestaan. 
Voor de monitoring van 
agromilieuklimaatbeleid en voor de 
bevordering van het gebruik van volledige, 
gratis en open gegevens en informatie van 
de Sentinel-satellieten en -diensten van het 
Copernicus-programma moeten de 
lidstaten naast informatietechnologieën als 
Galileo en Egnos ook gebruik blijven 
maken van de gegevens- of 
informatieproducten van het Copernicus-
programma zodat gewaarborgd is dat de 
gegevens in de gehele Unie onderling 
vergelijkbaar zijn. Daartoe moet het 
geïntegreerd systeem ook een 
areaalmonitoringsysteem bevatten.

begunstigden en een controle- en 
sanctiesysteem, moeten blijven bestaan. 
Voor de monitoring van 
agromilieuklimaatbeleid en voor de 
bevordering van het gebruik van volledige, 
gratis en open gegevens en informatie van 
de Sentinel-satellieten en -diensten van het 
Copernicus-programma moeten de 
lidstaten naast informatietechnologieën als 
Galileo en Egnos ook gebruik blijven 
maken van de gegevens- of 
informatieproducten van het Copernicus-
programma zodat gewaarborgd is dat de 
gegevens in de gehele Unie onderling 
vergelijkbaar zijn. Daartoe moet het 
geïntegreerd systeem ook een 
areaalmonitoringsysteem bevatten. 
Dergelijke technologie zou gebruikt 
moeten worden om het aantal verplichte 
inspecties op landbouwbedrijven te 
beperken en om de administratieve 
rompslomp voor landbouwers te 
verminderen. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Het geïntegreerd systeem moet, als 
onderdeel van de vereiste 
governancesystemen voor de uitvoering 
van het GLB, ervoor zorgen dat de 
geaggregeerde gegevens in de jaarlijkse 
prestatierapportage betrouwbaar en 
verifieerbaar zijn. Gezien het belang van 
een correct werkend geïntegreerd systeem 
moeten ook kwaliteitseisen worden 
vastgesteld. De lidstaten moeten een 
jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling van het 
identificatiesysteem voor 
landbouwpercelen, van het geospatiale 
aanvraagsysteem en van het 
areaalmonitoringsysteem verrichten. De 
lidstaten moeten ook tekortkomingen 
verhelpen en op verzoek van de Commissie 

(48) Het geïntegreerd systeem moet, als 
onderdeel van de vereiste 
governancesystemen voor de uitvoering 
van het GLB, ervoor zorgen dat de 
geaggregeerde gegevens in de jaarlijkse 
prestatierapportage correct, betrouwbaar 
en verifieerbaar zijn. Gezien het belang van 
een correct werkend geïntegreerd systeem 
moeten ook kwaliteitseisen worden 
vastgesteld. De lidstaten moeten een 
jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling van het 
identificatiesysteem voor 
landbouwpercelen, van het geospatiale 
aanvraagsysteem en van het 
areaalmonitoringsysteem verrichten. De 
lidstaten moeten ook tekortkomingen 
verhelpen en op verzoek van de Commissie 
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een actieplan opstellen. een actieplan opstellen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Hoewel het de lidstaten moet 
worden toegestaan om zelf een nadere 
invulling te geven aan sancties, moeten die 
sancties wel evenredig, doeltreffend en 
afschrikkend zijn en moeten ze andere in 
nationaal of Unierecht vastgelegde sancties 
onverlet laten. Voor een doeltreffende en 
coherente aanpak van de lidstaten is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in een 
minimumsanctiepercentage op Unieniveau 
voor gevallen van niet-naleving die zich 
voor het eerst voordoen en te wijten zijn 
aan nalatigheid, terwijl herhaling tot een 
hoger percentage moet leiden en 
opzettelijkheid kan resulteren in de totale 
uitsluiting van de betaling. Om de 
evenredigheid van de sancties te 
waarborgen, moet het de lidstaten voor 
lichte gevallen van niet-nalevingen die zich 
voor het eerst voordoen, worden toegestaan 
om een systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing in te voeren.

(57) Hoewel het de lidstaten moet 
worden toegestaan om zelf een nadere 
invulling te geven aan sancties, moeten die 
sancties wel evenredig, doeltreffend en 
afschrikkend zijn en moeten ze andere in 
nationaal of Unierecht vastgelegde sancties 
onverlet laten. Voor een doeltreffende en 
coherente aanpak van de lidstaten is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in een 
minimumsanctiepercentage op Unieniveau 
voor gevallen van niet-naleving die zich 
voor het eerst voordoen en te wijten zijn 
aan nalatigheid, terwijl herhaling tot een 
hoger percentage moet leiden en 
opzettelijkheid kan resulteren in de totale 
uitsluiting van de betaling. Om de 
evenredigheid van de sancties te 
waarborgen, moet het de lidstaten voor 
lichte gevallen van niet-nalevingen die zich 
voor het eerst voordoen, worden toegestaan 
om een systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing in te voeren en de 
begunstigden het recht te verlenen om 
hun persoonlijke situatie te regulariseren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) De doelstelling van de publieke 
controle op het gebruik van middelen uit de 
fondsen kan alleen worden bereikt als een 
bepaald niveau van informatie over de 
begunstigden ter kennis van het publiek 
wordt gebracht. Die informatie moet de 

(69) De doelstelling van de publieke 
controle op het gebruik van middelen uit de 
fondsen kan alleen worden bereikt als een 
bepaald niveau van informatie over de 
begunstigden ter kennis van het publiek 
wordt gebracht. Die informatie moet de 
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identiteit van de begunstigde, het 
toegekende bedrag en het fonds waaruit het 
afkomstig is, en het doel en de aard van de 
betrokken interventie of maatregel 
omvatten. Deze informatie moet op een 
zodanige wijze bekend worden gemaakt 
dat zo weinig mogelijk afbreuk wordt 
gedaan aan het recht van de begunstigden 
op eerbiediging van hun privéleven en hun 
recht op bescherming van hun 
persoonsgegevens — rechten die zijn 
erkend in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

identiteit van de begunstigde, het 
toegekende bedrag en het fonds waaruit het 
afkomstig is, en het doel en de aard van de 
betrokken interventie of maatregel 
omvatten en moet gepubliceerd worden in 
een open en machinaal leesbaar formaat. 
Deze informatie moet op een zodanige 
wijze bekend worden gemaakt dat zo 
weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan aan 
het recht van de begunstigden op 
eerbiediging van hun privéleven en hun 
recht op bescherming van hun 
persoonsgegevens — rechten die zijn 
erkend in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in titel II, hoofdstuk II, van deze 
verordening bedoelde governance-
instanties en de in deze verordening en 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
vastgelegde basisvereisten van de Unie, 
met inbegrip van het rapportagesysteem dat 
is opgezet voor het in artikel 121 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde jaarlijkse prestatieverslag.

(b) de in titel II, hoofdstuk II, van deze 
verordening bedoelde governance-
instanties en de in deze verordening en 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
vastgelegde basisvereisten van de Unie, 
met inbegrip van de verplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot de 
doeltreffende bescherming van de 
financiële belangen van de Unie als 
bedoeld in artikel 57 van deze verordening 
en van het rapportagesysteem dat is 
opgezet voor het in artikel 121 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde jaarlijkse prestatieverslag.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) studies over het GLB en evaluaties 
van de uit de fondsen gefinancierde 
maatregelen, met inbegrip van de 
verbetering van evaluatiemethoden en de 
uitwisseling van informatie over praktijken 
in het kader van het GLB, alsmede studies 
die samen met de Europese 
Investeringsbank (EIB) zijn verricht;

(f) studies over het GLB en evaluaties 
van de uit de fondsen gefinancierde 
maatregelen, met inbegrip van de 
verbetering van evaluatiemethoden en de 
uitwisseling van informatie over praktijken 
in het kader van het GLB, waaronder 
raadplegingen van lokale, regionale, 
nationale en internationale 
belanghebbenden, deskundigen uit de 
academische wereld, ngo's, alsmede 
studies die samen met de Europese 
Investeringsbank (EIB) zijn verricht;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de uitgaven in het kader van de 
maatregelen van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 waarvoor bij de Commissie om 
vergoeding is verzocht, wettig en 
regelmatig zijn. ;

(d) de uitgaven waarvoor bij de 
Commissie om vergoeding is verzocht, met 
name in het kader van de maatregelen van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013, 
Verordening (EU) nr. 228/2013, 
Verordening (EU) nr. 229/2013 en 
Verordening (EU) nr. 1144/2014, wettig 
en regelmatig zijn. ;

Motivering

Het is van essentieel belang dat de certificerende instanties advies uitbrengen over alle 
betalingen aan eindbegunstigden waarvoor bij de Commissie om vergoeding is verzocht.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De certificerende instantie beschikt 
over de nodige technische expertise. Zij is 
operationeel onafhankelijk van het 

2. De certificerende instantie beschikt 
over de nodige technische expertise, niet 
enkel vanuit het perspectief van financieel 
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betaalorgaan en de coördinerende instantie 
in kwestie, van de autoriteit die dat orgaan 
heeft geaccrediteerd, en van de voor de 
uitvoering en de monitoring van het GLB 
verantwoordelijke instanties.

beheer, maar ook met betrekking tot het 
behalen van de beoogde doelstellingen 
van de interventies en betalingen voor 
collectieve goederen. Alle gegevens en 
informatie die gebruikt worden om de 
certificeringsinstanties in staat te stellen 
te garanderen dat de doelstellingen en 
streefcijfers van het GLB wel degelijk 
behaald worden, moeten op transparante 
wijze beschikbaar gesteld worden en 
moeten op feiten gebaseerd zijn en door 
derden geverifieerd kunnen worden. Zij is 
operationeel onafhankelijk van het 
betaalorgaan en de coördinerende instantie 
in kwestie, van de autoriteit die dat orgaan 
heeft geaccrediteerd, en van de voor de 
uitvoering en de monitoring van het GLB 
verantwoordelijke instanties.

Amendement 14

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 uitgevoerd door geaccrediteerde 
betaalorganen en:

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, of

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter -a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 17

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.

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

Motivering

De eerbiediging van alle subsidiabiliteitsvoorwaarden voor individuele begunstigden, 
inclusief die welke zijn vastgelegd in de nationale strategische GLB-plannen, moet door de 
betaalorganen worden gewaarborgd, in overeenstemming met het beginsel van het single 
audit-model.

Amendement 18

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.

Het bepaalde in de eerste alinea, onder b), 
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.
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Amendement 19

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 
duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie.

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

Amendement 20

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 kan de Commissie 
zekerheid ontlenen 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.

Motivering

Het single audit-model impliceert niet dat de Commissie verplicht is zekerheid te ontlenen 
aan het werk van de instanties van de lidstaten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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.

De eerste alinea reikt niet tot gevallen van 
niet-naleving van de in de nationale 
strategische GLB-plannen en in de 
nationale regelgeving vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen passende 
voorzorgsmaatregelen die ervoor zorgen 
dat de toegepaste sancties als bedoeld in lid 
1, onder d), in verhouding staan tot de 
ernst, de omvang, de duur en de herhaling 
van de geconstateerde niet-naleving.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles van verrichtingen waarvoor 
steun wordt ontvangen in het kader van 
financiële instrumenten als bedoeld in 
[artikel 52 CPR] van Verordening (EU) 
.../..., worden alleen verricht op het niveau 
van de instanties die de financiële 
instrumenten uitvoeren.

Controles van verrichtingen waarvoor 
steun wordt ontvangen in het kader van 
financiële instrumenten als bedoeld in 
[artikel 52 CPR] van Verordening (EU) 
.../..., worden verricht op het niveau van de 
instanties die de financiële instrumenten 
uitvoeren.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles worden niet verricht op het 
niveau van de EIB of andere internationale 
financiële instellingen waarvan een lidstaat 

Controles kunnen ook worden verricht op 
het niveau van de EIB of andere 
internationale financiële instellingen 
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aandeelhouder is. waarvan een lidstaat aandeelhouder is.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor 
de invoering en toepassing van het 
geïntegreerd systeem, kan de Commissie 
de hulp van gespecialiseerde instanties of 
personen inroepen om het opzetten, de 
monitoring en de werking van het 
geïntegreerd systeem te vergemakkelijken, 
en met name om de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten technische adviezen te 
verstrekken.

3. Onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor 
de invoering en toepassing van het 
geïntegreerd systeem, roept de Commissie 
indien nodig de hulp van gespecialiseerde 
instanties of personen in om het opzetten, 
de monitoring en de werking van het 
geïntegreerd systeem te vergemakkelijken, 
en met name om de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten technische adviezen te 
verstrekken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten leggen gegevens en 
documentatie vast en houden deze 
gegevens en documentatie bij over de 
jaarlijkse output die is gerapporteerd in het 
kader van de jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring als bedoeld in artikel 
52, en over de gerapporteerde vooruitgang 
richting de streefcijfers als vermeld in het 
strategisch GLB-plan en gemonitord 
overeenkomstig artikel 115 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

De lidstaten leggen gegevens en 
documentatie vast en houden deze 
gegevens en documentatie bij over de 
jaarlijkse output die is gerapporteerd in het 
kader van de jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring als bedoeld in artikel 
52, en over de vooruitgang die 
gerapporteerd wordt richting de 
streefcijfers als vermeld in het strategisch 
GLB-plan en gemonitord overeenkomstig 
artikel 115 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen].

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten beperken de toegang 
van het publiek tot de in de leden 3 en 4 
bedoelde gegevensreeksen wanneer een 
dergelijke toegang afbreuk doet aan de 
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679.

5. De lidstaten kunnen de toegang 
van het publiek tot de in de leden 3 en 4 
bedoelde gegevensreeksen beperken 
wanneer een dergelijke toegang afbreuk 
doet aan de vertrouwelijkheid van 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen gebruikmaken van 
hun bestaande controlesystemen en 
administratie om ervoor te zorgen dat de 
conditionaliteitsregels worden nageleefd.

De lidstaten maken gebruik van hun 
bestaande controlesystemen en 
administratie om ervoor te zorgen dat de 
conditionaliteitsregels worden nageleefd.
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