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BEKNOPTE MOTIVERING

De verplichting van de EU om beleidscoherentie voor ontwikkeling te eerbiedigen, is 
vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag van Lissabon, waarin de EU zich ertoe verbindt om 
bij alle beleidsmaatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingslanden 
rekening te houden met de ontwikkelingsdoelstellingen, en om tegenstrijdigheden tussen de 
beleidsmaatregelen te vermijden. Voedselzekerheid en duurzame landbouw zijn prioritaire 
gebieden voor de ontwikkelingssamenwerking van de EU. In het desbetreffende beleidskader 
van de EU1 van 2010 wordt benadrukt hoe belangrijk beleidscoherentie voor ontwikkeling is 
voor wereldwijde voedselzekerheid en wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
van de Unie voor het voetlicht gebracht. Hoewel het gebrek aan samenhang tussen het GLB 
en de ontwikkelingsdoelstellingen in de loop der jaren kleiner is geworden, met name dankzij 
de landbouwovereenkomst van de WTO, uit hoofde waarvan de EU verplicht was 
handelsverstorende overheidssteun voor landbouwproducten te verminderen en 
uitvoersubsidies geleidelijk af te schaffen, zijn er nog altijd problemen op het gebied van 
samenhang:

 subsidies voor landbouwproductie in de EU die leiden tot een toename van de uitvoer of 
invoer van bepaalde goederen naar of uit ontwikkelingslanden (vb. vrijwillige gekoppelde 
steun voor producten die voor ontwikkelingslanden als gevoelig worden beschouwd);

 marktondersteunende maatregelen die leiden tot een toename van de uitvoer van bepaalde 
goederen naar ontwikkelingslanden (vb. opslagsteun voor mageremelkpoeder in de EU, 
dat als gevolg van overproductie tegen extreem lage prijzen naar ontwikkelingslanden 
wordt uitgevoerd);

 negatieve klimaateffecten of landbouwproductie die veel hulpbronnen vergt (vb. de 
uitstoot van broeikasgassen door de veehouderijsector in de EU verergert de 
klimaatverandering en draagt bij tot de afname van de oogsten in tropische en 
subtropische gebieden). 

In deze verordening worden de doelstellingen en instrumenten van het GLB omschreven en 
wordt een nieuw uitvoeringsmodel voorgesteld dat de lidstaten van de EU een grotere 
verantwoordelijkheid geeft bij de vormgeving van het GLB. Er wordt meer ruimte geboden 
voor minder ambitieuze plannen, aangezien de lidstaten de mogelijkheid krijgen om hun 
eigen specifieke doelstellingen vaststellen. Verder verandert er inhoudelijk weinig. De 
rapporteur betreurt het dat het wetgevingsvoorstel in het kader van het GLB-voorstel niet 
beantwoordt aan de vereiste die voortvloeit uit Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, 
om een substantiële overgang naar duurzame voedselproductiesystemen te verwezenlijken en 
voor 2030 over te schakelen van landbouwmethoden die veel productiemiddelen en 
hulpbronnen vergen, naar agro-ecologische methoden.

1 Mededeling van de Europese Commissie aan de Europese Raad en het Europees Parlement: Een EU-
beleidskader voor steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak van voedselzekerheidsproblemen 
(COM(2010) 127 final). Brussel, EC, 31 maart 2010.
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Uit een analyse van het voorstel is gebleken dat het beleid ook na 2021 negatieve externe 
effecten op de ontwikkeling zal hebben, aangezien de Commissie voorstelt de huidige gang 
van zaken met betrekking tot het GLB grotendeels voort te zetten: 

 Het voorstel van de Commissie gaat vergezeld van een effectbeoordeling met een kort 
hoofdstuk over beleidscoherentie voor ontwikkeling, dat in de ogen van de rapporteur 
niet geruststellend genoeg is wat de naleving van de verplichtingen uit hoofde van het 
VWEU betreft. Hierin wordt namelijk gesteld dat ruim 90 % van de huidige rechtstreekse 
steun geen verstorend effect heeft op de handel, wat er in feite op wijst dat een kleine 
10 % van deze steun nog altijd een verstorend effect heeft. 

 Het stuk over het uitzonderlijke gebruik van marktondersteunende maatregelen is 
uitermate kort en omvat geen analyse van de ontwikkelingseffecten. Bovendien worden 
de mogelijke negatieve klimaateffecten van het GLB op de ontwikkeling niet aan de orde 
gesteld, ondanks het feit dat de landbouw verantwoordelijk is voor 11 % van de 
broeikasgasemissies.

Aangezien uit de ontwerpverordening niet kan worden opgemaakt op welke manier 
beleidscoherentie voor ontwikkeling door de EU en haar lidstaten wordt gewaarborgd, noch 
hoe het effect van het GLB op de ontwikkeling wordt gemonitord, stelt de rapporteur de 
volgende wijzigingen voor:

  meer aandacht voor beleidscoherentie voor ontwikkeling, door hiervoor een specifieke 
doelstelling te formuleren en een hoofdstuk over ontwikkeling toe te voegen;

 monitoring van het effect van het GLB op de ontwikkeling, door het monitoringkader uit 
te breiden en een klachtenmechanisme in te voeren; 

 invoering van een reeks waarborgen om ervoor te zorgen dat subsidies, met inbegrip van 
gekoppelde inkomenssteun, geen schadelijke effecten hebben;

 vaststelling van minimumnormen op milieugebied waaraan de begunstigden van 
rechtstreekse betalingen zich moeten houden;

 verhoging van de steun voor peulvruchten, om de invoer van soja voor diervoeder te 
beperken;

 beperking van negatieve milieu- en klimaateffecten; verbetering van de methode voor het 
bijhouden van de uitgaven voor klimaatactie.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 42 en artikel 43, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 42, artikel 43, lid 2, en artikel 208,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de uitdagingen, de doelstellingen en de 
koers van het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
in de periode na 2020 uiteengezet. Tot deze 
doelstellingen behoort onder meer dat het 
GLB meer resultaatgericht moet zijn, moet 
aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, en de administratieve 
lasten voor de begunstigden die uit de 
wetgeving van de Unie voortvloeien, moet 
helpen verminderen.

(1) De Commissie heeft in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 29 november 2017, getiteld 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
de mogelijke uitdagingen en doelstellingen 
voor het toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en de 
voedselzekerheid in de periode na 2020 
uiteengezet en daarbij aangegeven welke 
richting het GLB in die periode mogelijk 
zal uitgaan. Tot deze doelstellingen 
behoort onder meer dat het GLB meer 
resultaatgericht moet zijn, moet zorgen 
voor de productie van gezond voedsel, 
moet aanzetten tot modernisering en 
duurzaamheid, inclusief economische, 
maatschappelijke, ecologische en 
klimatologische duurzaamheid van de 
landbouw-, bosbouw- en 
plattelandsgebieden, de verschillen in 
ontwikkeling tussen verschillende 
gebieden moet verkleinen, en de 
administratieve lasten voor de 
begunstigden die uit de wetgeving van de 
Unie voortvloeien, moet helpen 
verminderen. Bovendien wordt in de 
mededeling de aandacht gevestigd op de 
mondiale dimensie van het GLB en wordt 
daarin tevens gewezen op de toezegging 
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van de Unie om beleidscoherentie voor 
duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om in te spelen op de 
wereldomspannende aspecten en gevolgen 
van het GLB moet de Commissie zorgen 
voor coherentie en continuïteit met andere 
externe beleidsmaatregelen en -
instrumenten van de Unie, met name op 
het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en handel. 
Het streven van de Unie naar 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
veronderstelt dat bij het uitstippelen van 
landbouwbeleid rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingsdoelstellingen en -
beginselen, met name om ervoor te zorgen 
dat dit beleid aansluit bij de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Overeenkomst van Parijs.

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 

(2) Aangezien het GLB betere 
antwoorden moet bieden op de 
uitdagingen, zoals de toenemende 
concentratie van landbouwgrond, en de 
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 
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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.

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, 
waaronder aan de doelstellingen in het 
kader van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs. Dit is alleen mogelijk als de 
streefwaarden ambitieus zijn en er een 
monitoringsysteem wordt gebruikt om te 
waarborgen dat het GLB op Unie- en 
mondiaal niveau bijdraagt aan de 
bescherming van het milieu, biologische 
diversiteit, het welzijn van dieren en 
sociale rechtvaardigheid.

Amendement 5

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 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 innovaties 
in de landbouwsector en de 
plattelandsgebieden die op de SDG's zijn 
afgestemd. In dit verband zijn naast 
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SDG 2 (geen honger) ook SDG 5 
(gendergelijkheid), SDG 12 
(verantwoorde consumptie en productie), 
SDG 13 (klimaatactie) en SDG 15 (leven 
op het land) van groot belang. Waar 
passend moeten onderzoeks- en 
innovatieresultaten in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie 
met ontwikkelingslanden worden gedeeld 
om duurzame groei te bevorderen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen, waarmee naar een 
evenwicht tussen de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
wordt gestreefd, in lijn met de 
effectbeoordeling, moeten de algemene 
GLB-doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.

(11) Om invulling te geven aan de 
doelstellingen van het GLB zoals 
vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en om ervoor te zorgen dat 
de Unie adequaat reageert op haar meest 
recente uitdagingen, is het passend een 
reeks algemene doelstellingen vast te 
stellen die een weerspiegeling zijn van de 
oriëntaties die in de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
gegeven. Daarnaast moet op het niveau van 
de Unie een reeks specifieke doelstellingen 
worden omschreven, die de lidstaten 
moeten omzetten in hun strategische GLB-
plannen. Aan de hand van deze specifieke 
doelstellingen moeten de verschillende 
dimensies van duurzame ontwikkeling 
worden verwezenlijkt en moeten 
daarnaast de algemene GLB-
doelstellingen worden vertaald naar 
concretere prioriteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de betrokken 
wetgeving van de Unie, met name op het 
gebied van klimaat, energie en milieu.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Aangezien de Unie een 
belangrijke exporteur en importeur is, 
kan het GLB van invloed zijn op zowel de 
binnenlandse als de internationale 
landbouwmarkten, en daarmee op de 
middelen van bestaan van kleinschalige 
landbouwers en de veerkracht van 
plattelandsgemeenschappen en 
ecosystemen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Overeenkomstig de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" moet in het GLB rekening 
worden gehouden met de artikelen 3 en 21 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en artikel 208 VWEU. Het 
waarborgen van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling omvat de eerbiediging van 
het "berokken geen schade"-beginsel 
door negatieve externe effecten (bijv. van 
ontbossing of schadelijke dumping) te 
vermijden, de naleving van de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en van de 
verbintenissen die in het kader daarvan 
zijn aangegaan om de doelstellingen van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling te verwezenlijken, alsook het 
recht op ontwikkeling, zoals omschreven 
in de Verklaring over het recht op 
ontwikkeling 1 bis.
__________________
1 bis Vastgesteld bij Resolutie 41/128 van 
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4 december 1986 van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om van nut te 
zijn voor de talrijke functies die de 
landbouw-, bosbouw- en 
voedingssystemen van de Unie vervullen; 
daarbij moet worden geïnvesteerd in 
technologische ontwikkeling en 
digitalisering en moet de toegang tot 
onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis worden verbeterd.

(12) Een slimmer, moderner en 
duurzamer GLB moet onderzoek en 
innovatie in de armen sluiten om de 
productie van gezonder voedsel te 
waarborgen, met name door geleidelijk 
landbouw zonder bestrijdingsmiddelen tot 
stand te brengen, alsook om armoede uit 
te bannen en van nut te zijn voor de 
talrijke functies die de landbouw-, 
bosbouw- en voedingssystemen van de 
Unie vervullen; daarbij moet worden 
geïnvesteerd in technologische 
ontwikkeling, digitalisering en agro-
ecologische praktijken en moet de toegang 
tot onpartijdige, degelijke, relevante en 
nieuwe kennis, evenals tot mogelijkheden 
voor landbouwers om onderling 
informatie uit te wisselen ten bate van 
plattelandsgemeenten en de 
landbouwsector wereldwijd, worden 
verbeterd. Het GLB moet in het bijzonder 
een genderperspectief bevatten en de 
versterking van de positie van vrouwen 
beslaan, en de lidstaten moeten in het 
strategisch plan subprogramma's 
ontwikkelen om vrouwelijke landbouwers 
te ondersteunen bij het gebruik van 
financiële instrumenten en bij de 
bevordering van hun kennis en 
vaardigheden.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Terwijl het in het kader van het 
uitvoeringsmodel van het GLB aan de Unie 
is om zowel de doelstellingen van de Unie 
vast te stellen als de interventietypes en de 
voor de lidstaten geldende basisvereisten 
van de Unie te omschrijven, moet het aan 
de lidstaten zijn om dat kader van de Unie 
om te zetten in voor de begunstigden 
geldende steunregelingen. In die context 
moeten de lidstaten handelen in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten en de algemene beginselen 
van het Unierecht en ervoor zorgen dat het 
rechtskader voor de toekenning van de 
steun van de Unie aan de begunstigden 
wordt gebaseerd op hun strategische GLB-
plannen en strookt met de beginselen en de 
voorschriften van deze verordening en de 
[horizontale verordening].

(13) Terwijl het in het kader van het 
uitvoeringsmodel van het GLB aan de Unie 
is om zowel de doelstellingen van de Unie 
vast te stellen als de interventietypes en de 
voor de lidstaten geldende basisvereisten 
van de Unie te omschrijven, moet het aan 
de lidstaten zijn om dat kader van de Unie 
om te zetten in voor de begunstigden 
geldende steunregelingen. In die context 
moeten de lidstaten handelen in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten, de algemene beginselen van 
het Unierecht, de verplichting van de EU 
om er bij de inzetting van de 
ondersteuningsinstrumenten in het kader 
van het GLB voor te zorgen dat 
beleidscoherentie voor ontwikkeling wordt 
gewaarborgd, en de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, en moeten zij 
ervoor zorgen dat het rechtskader voor de 
toekenning van de steun van de Unie aan 
de begunstigden wordt gebaseerd op hun 
strategische GLB-plannen en strookt met 
de beginselen en de voorschriften van deze 
verordening en de [horizontale 
verordening].

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 

(14) Om een slimme en veerkrachtige 
landbouwsector te bevorderen blijven 
rechtstreekse betalingen essentieel om de 
landbouwers een billijk inkomen te 
garanderen. Tegelijk moet, met het oog op 
een betere beloning van de landbouwers op 
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de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën.

de markt, worden geïnvesteerd in 
herstructurering van landbouwbedrijven, 
modernisering, innovatie, diversificatie en 
benutting van nieuwe technologieën. 
Daarnaast moeten de 
investeringsstrategieën van de Unie 
verantwoorde investeringen in duurzame 
landbouw stimuleren, met name wat 
verwerking en toegevoegde waarde 
betreft.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In het kader van de grotere 
marktgerichtheid van het GLB, zoals 
beschreven in de mededeling "De toekomst 
van voeding en landbouw", kunnen 
blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden opgezet om 
te zorgen voor een adequaat risicobeheer. 
Daartoe zouden de lidstaten en de 
landbouwers, met het oog op 
capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
adviesverlening.

(15) In het kader van de grotere 
gerichtheid van het GLB op de Europese 
markt, zoals beschreven in de mededeling 
"De toekomst van voeding en landbouw", 
kunnen blootstelling aan de markt, 
klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande toename van de frequentie en de 
ernst van extreme weersverschijnselen, 
alsmede sanitaire en fytosanitaire crises 
leiden tot risico's van prijsvolatiliteit en een 
toenemende druk op de inkomens. Hoewel 
de landbouwers de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
uittekenen van hun eigen bedrijfsstrategie, 
moet een robuust kader worden vastgesteld 
om de markt te reguleren en te zorgen 
voor een adequaat risicobeheer met 
betrekking tot gezondheids- en 
klimaatrisico's, waarbij de valkuilen en 
problemen die zich bij modellen in andere 
delen van de wereld voordoen, moeten 
worden vermeden. Daartoe zouden de 
lidstaten en de landbouwers, met het oog 
op capaciteitsopbouw, een beroep kunnen 
doen op een platform voor risicobeheer op 
het niveau van de Unie, dat de 
landbouwers adequate financiële 
instrumenten voor investeringen aanreikt 
en hun toegang geeft tot werkkapitaal, 
opleiding, kennisoverdracht en 
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adviesverlening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien.

(16) Intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie is een zeer hoge prioriteit voor de 
toekomst van de land- en bosbouw van de 
Unie. Het GLB moet in zijn architectuur 
dan ook meer ambitie tonen ten aanzien 
van deze doelstellingen. Het GLB moet in 
zijn architectuur dan ook meer ambitie 
tonen en worden versneld om te kunnen 
voldoen aan deze doelstellingen, en de 
landbouw moet tot een stevige pijler 
worden gemaakt in de strijd tegen 
klimaatverandering. Krachtens het 
uitvoeringsmodel moeten de acties om de 
aantasting van het milieu tegen te gaan en 
de klimaatverandering aan te pakken, 
resultaatgericht zijn. Daartoe moet 
artikel 11 VWEU als een 
resultaatsverplichting worden gezien. 
Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen, 
ook voor de groeiende bevolking in derde 
landen, en door generatievernieuwing. 
Daartoe moeten de banen en de groei, 
waartoe de Commissie aanzet, naar het 
platteland worden gebracht en moeten 
sociale inclusie, generatievernieuwing en 
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de ontwikkeling van "slimme dorpen" op 
het hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Aangezien veel plattelandsgebieden in de 
Unie te lijden hebben onder structurele 
problemen, zoals een gebrek aan 
aantrekkelijke arbeidskansen, tekorten aan 
vaardigheden, onvoldoende investeringen 
in connectiviteit, infrastructuur en 
essentiële diensten, en een groot aantal 
wegtrekkende jongeren, is het van cruciaal 
belang om, overeenkomstig de verklaring 
van Cork 2.0, het sociaaleconomische 
weefsel in die gebieden te versterken, in 
het bijzonder door het scheppen van banen 
en generatievernieuwing. Daartoe moeten 
de banen en de groei, waartoe de 
Commissie aanzet, naar het platteland 
worden gebracht en moeten sociale 
inclusie, generatievernieuwing en de 
ontwikkeling van "slimme dorpen" op het 
hele Europese platteland worden 
bevorderd. Zoals aangegeven in de 
mededeling "De toekomst van voeding en 
landbouw" kunnen nieuwe waardeketens 
op het platteland, zoals hernieuwbare 
energie, de opkomende bio-economie, de 
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circulaire economie en ecotoerisme een 
gunstig groei- en 
werkgelegenheidspotentieel bieden voor 
plattelandsgebieden. In deze context 
kunnen financiële instrumenten en het 
gebruik van de InvestEU-garantie een 
essentiële rol spelen bij het garanderen van 
toegang tot financiering en bij het 
ondersteunen van de groeicapaciteit van 
landbouwbedrijven en ondernemingen. De 
plattelandsgebieden kunnen arbeidskansen 
bieden voor onderdanen van derde landen 
met een legale verblijfsstatus, waardoor 
hun sociale en economische integratie 
wordt bevorderd, vooral in het kader van 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid, waaronder dient te 
worden verstaan dat iedereen op elk 
ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen.  Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, voedselverspilling en 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en tegelijk de 
landbouwers helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument.

(17) Het GLB moet blijven zorgen voor 
voedselzekerheid in de Unie, waaronder 
dient te worden verstaan dat iedereen op 
elk ogenblik toegang moet hebben tot 
voldoende, veilige en voedzame 
levensmiddelen, en moet daarnaast de 
productie van plantaardige eiwitten in de 
Unie vergroten. Voorts moet dit beleid de 
landbouw van de Unie helpen beter in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen op het gebied van voedsel 
en gezondheid, waaronder die inzake 
duurzame landbouwproductie, gezondere 
voeding, het terugdringen van 
voedselverspilling en een beter 
dierenwelzijn. Het GLB moet producties 
met specifieke en waardevolle kenmerken 
blijven bevorderen en de landbouwers 
tegelijkertijd helpen om hun productie 
proactief aan te passen aan de 
marktsignalen en de vraag van de 
consument, onder andere door land 
beschikbaar te maken tegen redelijke 
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prijzen, door jonge landbouwers aan te 
sporen een bedrijf op te zetten en door 
kortere toeleveringsketens en lokale 
aankopen te stimuleren. De lidstaten 
moeten erop toezien dat landbouwers 
financieel worden ondersteund, zodat zij 
de nieuwe vaardigheden kunnen opdoen 
die zij nodig hebben om hun productie af 
te stemmen op de veranderende eisen van 
de consumenten en om de 
bestaansmiddelen van 
plattelandsgemeenschappen in de hele 
wereld te beschermen. Onverminderd het 
karakter van het GLB als intern beleid 
van de Unie, moet bij de feitelijke 
integratie van het GLB in de 
wereldeconomie rekening te worden 
gehouden met zowel de mogelijkheden als 
de verantwoordelijkheden die eruit 
voortvloeien voor de Unie en haar 
mondiale partners. Wat 
ontwikkelingslanden betreft, moet 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
leidend zijn voor de Unie en haar 
lidstaten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Aangezien de Unie en haar 
lidstaten zich er opnieuw toe hebben 
verbonden de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) in het kader van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs na te streven, 
moeten zij in lijn met de veranderlijke 
aard van de Agenda 2030 en de 
Overeenkomst van Parijs overstappen op 
een nieuw Europees voedsel- en 
landbouwsysteem, dat gebaseerd is op de 
conclusies van de Internationale 
beoordeling van landbouwkennis, 
wetenschap en technologie voor 
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ontwikkeling en op de aanbevelingen van 
de speciale VN‑rapporteur voor het recht 
op voedsel. Dit betekent dat het nieuwe 
systeem onder meer gericht moet zijn op 
de bevordering van gediversifieerde, 
duurzame landbouw en veerkrachtige 
landbouwpraktijken, die bijdragen tot de 
bescherming en bevordering van 
natuurlijke hulpbronnen, de versterking 
van de ecosystemen en hun vermogen om 
zich aan de klimaatverandering aan te 
passen en de gevolgen ervan te 
verzachten. Er moet daarom voor worden 
gezorgd dat de maatregelen die in het 
kader van deze verordening worden 
genomen, geen afbreuk doen aan het 
vermogen van ontwikkelingslanden, en 
met name van de minst ontwikkelde 
landen (MOL's), om voedsel te 
produceren en te verwerken, alsook aan 
de voedselzekerheid van deze landen op de 
lange termijn.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De Unie moet de mondiale 
voedselzekerheid helpen waarborgen door 
ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden 
minder afhankelijk zijn van ingevoerd 
voedsel en door hun veerkracht te 
vergroten ten aanzien van externe 
schokken, die bijvoorbeeld verband 
kunnen houden met de prijsvolatiliteit van 
landbouwproducten of natuurrampen. 
Daartoe moet het nieuwe GLB bijdragen 
tot de benutting van het potentieel van 
kleine landbouwers en kleine 
landbouwbedrijven in 
ontwikkelingslanden, om hun 
voedselproductie te verhogen en te 
diversifiëren en deze landbouwers en 
bedrijven zo in staat te stellen op de 
binnenlandse en regionale markten te 
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reageren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met het oog op de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG's), en met name SDG 1 (geen 
armoede) en SDG 2 (geen honger), en op 
de waarborging van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling overeenkomstig 
artikel 208 VWEU en in lijn met de 
vereisten van de Europese consensus 
inzake ontwikkeling, moet het GLB 
worden ingezet ter ondersteuning van 
duurzame familielandbouwbedrijven in 
ontwikkelingslanden, om de 
voedselzekerheid ter plaatse te garanderen 
en het wegtrekken van de 
plattelandsbevolking tegen te gaan. 
Derhalve mogen landbouwproducten uit 
de EU niet geëxporteerd worden tegen 
prijzen die onder de productiekosten 
liggen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 

(21) Voortbouwend op het tot en met 
2020 toegepaste systeem van de 
randvoorwaarden wordt in het nieuwe 
conditionaliteitssysteem gesteld dat de 
begunstigden de volledige GLB-steun 
slechts kunnen ontvangen als zij voldoen 
aan basisnormen op het gebied van milieu, 
klimaatverandering, volksgezondheid, 
gezondheid van dieren en planten en 
dierenwelzijn. De basisnormen omvatten 
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een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). De conditionaliteit 
is erop gericht de ontwikkeling van 
duurzame landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

een lijst, in gestroomlijnde vorm, van uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
(RBE's) en normen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie van de grond 
(GLMC's). Deze basisnormen moeten beter 
rekening houden met de milieu- en 
klimaatproblemen en de nieuwe milieu-
architectuur van het GLB, om zo de 
ambitie op het gebied van milieu en 
klimaat op een hoger niveau te brengen, 
zoals de Commissie heeft aangekondigd in 
haar mededelingen over "De toekomst van 
voeding en landbouw" en het meerjarig 
financieel kader (MFK). Bij de 
vormgeving, tenuitvoerlegging en 
beoordeling van de bovengenoemde eisen 
en normen moet rekening worden 
gehouden met beleidscoherentie voor 
ontwikkeling. De conditionaliteit is erop 
gericht de ontwikkeling van duurzame 
landbouw te bevorderen door de 
begunstigden er beter van bewust te maken 
dat het noodzakelijk is deze basisnormen in 
acht te nemen. Zij heeft ook tot doel het 
GLB beter bij de verwachtingen van de 
maatschappij te laten aansluiten door 
middel van een sterkere samenhang van dit 
beleid met de doelstellingen op het gebied 
van milieu, volksgezondheid, gezondheid 
van dieren en planten en dierenwelzijn. De 
conditionaliteit moet integraal deel 
uitmaken van de milieu-architectuur van 
het GLB, als onderdeel van de basislijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
milieu- en klimaatverbintenissen, en moet 
in de hele Unie breed worden toegepast. 
Voor landbouwers die niet aan die 
voorschriften voldoen, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat evenredige, 
doeltreffende en afschrikkende sancties 
worden opgelegd overeenkomstig de 
[horizontale verordening].

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld.

(24) De lidstaten moeten 
bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 
opzetten die het duurzame beheer en de 
algehele prestaties van de landbouw- en 
plattelandsbedrijven moeten verbeteren en 
daarbij de economische, ecologische en 
sociale dimensies bestrijken, en die moeten 
nagaan welke verbeteringen noodzakelijk 
zijn ten aanzien van de maatregelen op het 
niveau van het landbouwbedrijf die in de 
strategische GLB-plannen zijn opgenomen. 
Deze bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw moeten landbouwers en andere 
begunstigden van de GLB-steun helpen om 
zich beter bewust te worden van het 
verband tussen bedrijfsbeheer en 
grondbeheer enerzijds en bepaalde normen, 
vereisten en informatie, onder meer op het 
vlak van milieu en klimaat, anderzijds. Tot 
dat laatste behoren zowel de in het 
strategisch GLB-plan opgenomen normen 
die van toepassing zijn op of noodzakelijk 
zijn voor landbouwers en andere 
begunstigden van het GLB, als die welke 
voortvloeien uit de wetgeving inzake water 
en duurzaam gebruik van pesticiden, uit de 
initiatieven ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie en uit het 
risicobeheer. Om het advies 
kwaliteitsvoller en doeltreffender te maken, 
moeten de lidstaten in de kennis- en 
innovatiesystemen voor de landbouw 
(AKIS) adviseurs inschakelen om actuele 
technologische en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking te kunnen 
stellen die in het kader van onderzoek en 
innovatie is ontwikkeld. Ook moeten de 
adviseurs worden opgeleid, zodat zij een 
beter inzicht kunnen geven in de 
mondiale dimensie van het GLB.

Motivering

Niet alle landbouwers zijn direct betrokken bij internationale handel en niet alle landbouwers 
zijn zich bewust van het verband tussen internationale handel en mondiale gevolgen voor het 
milieu en het klimaat. Met behulp van adviesdiensten voor de landbouw kan het bewustzijn 
worden vergroot en kan de particuliere sector nauwer worden betrokken bij de 
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gemeenschappelijke inspanningen van de EU om uitdagingen op internationaal niveau aan te 
pakken.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het GLB moet ertoe leiden dat de 
lidstaten tot betere milieuresultaten komen 
door rekening te houden met de lokale 
behoeften en de feitelijke omstandigheden 
van de landbouwers. De lidstaten moeten 
bij de rechtstreekse betalingen in de 
strategische GLB-plannen ecoregelingen 
instellen die vrijwillig zijn voor de 
landbouwers en volledig moeten worden 
gecoördineerd met de andere betrokken 
interventies. Die regelingen moeten door 
de lidstaten worden omschreven als een 
betaling die wordt toegekend hetzij als 
stimulans en vergoeding voor het leveren 
van collectieve goederen door middel van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
milieu en klimaat, hetzij als een 
compensatie voor de invoering van die 
praktijken. In beide gevallen moeten zij 
gericht zijn op de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van het GLB 
en daarom moeten zij zo worden opgezet 
dat zij verder gaan dan de verplichte 
vereisten waarin het 
conditionaliteitssysteem reeds voorziet. De 
lidstaten kunnen besluiten ecoregelingen in 
te stellen voor landbouwpraktijken zoals 
een beter beheer van blijvend grasland en 
landschapselementen, en biologische 
landbouw. Tot deze regelingen kunnen ook 
"instapregelingen" behoren die een 
voorwaarde kunnen zijn voor het aangaan 
van meer ambitieuze verbintenissen in het 
kader van de plattelandsontwikkeling.

(31) Het GLB moet ertoe leiden dat de 
lidstaten tot betere milieuresultaten komen 
door rekening te houden met de lokale 
behoeften en de feitelijke omstandigheden 
van de landbouwers. De lidstaten moeten 
bij de rechtstreekse betalingen in de 
strategische GLB-plannen ecoregelingen 
instellen die vrijwillig zijn voor de 
landbouwers en volledig moeten worden 
gecoördineerd met de andere betrokken 
interventies. Die regelingen moeten door 
de lidstaten worden omschreven als een 
betaling die wordt toegekend hetzij als 
stimulans en vergoeding voor het leveren 
van collectieve goederen door middel van 
landbouwpraktijken die gunstig zijn voor 
milieu en klimaat, hetzij als een 
compensatie voor de invoering van die 
praktijken. In beide gevallen moeten zij 
gericht zijn op de verbetering van de 
milieu- en klimaatprestaties van het GLB 
en daarom moeten zij zo worden opgezet 
dat zij verder gaan dan de verplichte 
vereisten waarin het 
conditionaliteitssysteem reeds voorziet. De 
lidstaten kunnen besluiten ecoregelingen in 
te stellen ter bevordering van 
productiemodellen die een gunstige 
uitwerking hebben op het milieu en 
aanzetten tot allerlei landbouwpraktijken 
zoals, onder andere, een beter beheer van 
blijvend grasland en landschapselementen, 
en biologische landbouw. Tot deze 
regelingen kunnen ook "instapregelingen" 
behoren die een voorwaarde kunnen zijn 
voor het aangaan van meer ambitieuze 
verbintenissen in het kader van de 
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plattelandsontwikkeling.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om een deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken voor gekoppelde 
inkomenssteun om in bepaalde sectoren en 
producties die van bijzonder belang zijn 
om sociale, economische of ecologische 
redenen en bepaalde moeilijkheden 
ondervinden, het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en/of de kwaliteit te 
verbeteren. Voorts moet het de lidstaten 
ook worden toegestaan om een aanvullend 
deel van hun financiële maximum voor 
rechtstreekse betalingen te gebruiken voor 
de toekenning van gekoppelde 
inkomenssteun die specifiek bedoeld is om 
de productie van eiwithoudende gewassen 
te ondersteunen teneinde het tekort op dit 
gebied in de Unie te verminderen.

(32) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om een deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken voor gekoppelde 
inkomenssteun om in bepaalde sectoren en 
producties die van bijzonder belang zijn 
om sociale, economische of ecologische 
redenen en bepaalde moeilijkheden 
ondervinden, het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en/of de kwaliteit te 
verbeteren. Gekoppelde inkomenssteun 
moet inspelen op duidelijke milieu- of 
sociaaleconomische behoeften of 
voordelen, of moet worden toegekend voor 
productiemethoden die verder gaan dan 
de in het systeem van de 
randvoorwaarden vastgestelde normen. 
De lidstaten moeten in hun strategisch 
plan duidelijk uitleggen waarom de 
toekenning van gekoppelde steun een 
toegevoegde waarde zou betekenen voor 
de inspanningen om economische, sociale 
of milieudoelstellingen na te streven, 
alsook waarom soortgelijke doelstellingen 
niet aan de hand van maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling kunnen worden 
bereikt. Overeenkomstig de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs mag gekoppelde 
inkomenssteun geen negatieve gevolgen 
hebben voor ontwikkelingslanden en mag 
deze geen verstoringen van de interne of 
internationale markt teweegbrengen. 
Voorts moet het de lidstaten ook worden 
toegestaan om een aanvullend deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken voor de toekenning 
van gekoppelde inkomenssteun die 
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specifiek bedoeld is om de productie van 
eiwithoudende gewassen te ondersteunen 
teneinde het tekort op dit gebied in de Unie 
te verminderen, en zo haar 
afhankelijkheid van ingevoerde 
diervoeders, en met name van soja- en 
palmolieproducten, die ontbossing, 
landroof, verlies van biodiversiteit en 
verplaatsing van gemeenschappen in de 
hand werken, te verkleinen. Als 
eiwithoudende gewassen uit derde landen 
worden ingevoerd, moeten ze door de 
Unie worden gecertificeerd als gewassen 
die op duurzame wijze zijn geproduceerd. 
Betalingen ter ondersteuning van de 
productie van eiwithoudende gewassen 
moeten overeenstemmen met de 
aanbevelingen die de Europese 
Commissie in haar verslag aan de Raad 
en het Europees Parlement heeft gedaan 
over de ontwikkeling van plantaardige 
eiwitten in de Europese Unie. De 
verantwoorde invoer van plantaardige 
eiwitten in de Unie moet worden 
bevorderd door de invoering van een 
alomvattend actieplan in het kader van 
een Uniebrede strategie voor 
peulvruchten, die gericht is op de 
verkleining van de afhankelijkheid van de 
Unie van de invoer van soja en diervoeder 
uit derde landen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Met het oog op de 
voortdurende ontwikkeling van de 
digitalisering in de landbouwsector, 
moeten de lidstaten een subprogramma 
kunnen ontwikkelen om de digitale 
vaardigheden in plattelandsgebieden te 
verbeteren, en kunnen zij daarnaast 
verdere maatregelen nemen om de digitale 
genderkloof te verkleinen door de toegang 
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van vrouwen tot een leven lang leren en 
tot beroeps- en vakopleidingen in 
plattelandsgebieden te vergemakkelijken.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Er moet worden gewaarborgd dat 
de gekoppelde inkomenssteun strookt met 
de internationale verbintenissen van de 
Unie. Daartoe behoren met name de 
voorschriften van het Memorandum van 
Overeenstemming betreffende bepaalde 
oliehoudende zaden tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de 
Verenigde Staten van Amerika in het kader 
van de GATT17, zoals van toepassing na de 
wijzigingen in het afzonderlijke basisareaal 
van de EU voor oliehoudende zaden als 
gevolg van de wijzigingen in de 
samenstelling van de EU. De Commissie 
moet de bevoegdheid hebben om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde in dit verband 
uitvoeringsbepalingen vast te leggen.

(33) Er moet worden gewaarborgd dat 
de gekoppelde inkomenssteun strookt met 
de internationale verbintenissen van de 
Unie en de algemene bepalingen met 
betrekking tot haar externe activiteiten. 
Daartoe behoren met name de 
voorschriften van het Memorandum van 
Overeenstemming betreffende bepaalde 
oliehoudende zaden tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de 
Verenigde Staten van Amerika in het kader 
van de GATT17, zoals van toepassing na de 
wijzigingen in het afzonderlijke basisareaal 
van de EU voor oliehoudende zaden als 
gevolg van de wijzigingen in de 
samenstelling van de EU. De Commissie 
moet de bevoegdheid hebben om 
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
teneinde in dit verband 
uitvoeringsbepalingen vast te leggen.

_________________ _________________
17 Memorandum van Overeenstemming 
betreffende bepaalde oliehoudende zaden 
tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en de Verenigde Staten van 
Amerika in het kader van de GATT 
(PB L 147 van 18.6.1993).

17 Memorandum van Overeenstemming 
betreffende bepaalde oliehoudende zaden 
tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en de Verenigde Staten van 
Amerika in het kader van de GATT 
(PB L 147 van 18.6.1993).

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Om erop toe te zien dat de 
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de verbintenis van de Unie tot 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, moet 
worden voorzien in doorlopende en 
alomvattende monitoring. De beoordeling 
van de externe effecten van het GLB moet 
systematisch worden uitgevoerd, dat wil 
zeggen met behulp van SDG-indicatoren. 
Op basis hiervan moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met 
voorschriften waarin passende 
maatregelen voor het toezicht worden 
vastgesteld. In dit verband moet de 
Commissie het mandaat van de 
marktobservatoria uitbreiden om toezicht 
te houden op de mondiale dimensie van 
het GLB, en met name op de invoer in en 
de uitvoer naar de minst ontwikkelde 
landen. Hierbij moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan producten die door de 
partnerlanden als gevoelig worden 
beschouwd, alsook aan producten die 
afkomstig zijn uit sectoren waarin 
gekoppelde GLB-betalingen worden 
gedaan en crisisbeheersmaatregelen in 
het kader van het GLB worden genomen. 
Wanneer vroegtijdig een schending van 
de verplichting inzake beleidscoherentie 
voor ontwikkeling wordt gesignaleerd, 
moet de dialoog worden aangegaan met 
de betrokken partners teneinde passende 
maatregelen voor te stellen om de 
desbetreffende problemen aan te pakken.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (34 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
gekoppelde inkomenssteun in de 
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katoensector in overeenstemming is met 
de internationale verplichtingen van de 
Unie op het gebied van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling, moeten de lidstaten die 
dergelijke steun verlenen, de gevolgen 
daarvan voor de productie en de handel 
monitoren en verslag uitbrengen aan de 
Commissie, teneinde het toezicht van de 
Commissie op het effect van gekoppelde 
steun voor de katoenproductie in de 
partnerlanden, en met name op de 
voedselzekerheid, te vergemakkelijken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Voor de peulvruchtensector 
moet een regeling worden ingevoerd, 
waarmee drie doelen worden nagestreefd. 
Ten eerste moet de afhankelijkheid van 
geconcentreerde voermengsels die soja 
bevatten, en met name ingevoerde soja die 
geteeld is op nieuw ontboste of omgezette 
grond, worden verkleind, overeenkomstig 
SDG 15, de toezegging van de Unie om te 
streven naar "nul-ontbossing" en 
bestaande verbintenissen van particuliere 
bedrijven in dit kader. Ten tweede moeten 
nutriëntenkringlopen overeenkomstig de 
kaderrichtlijn water worden gesloten en 
gekoppeld aan lokale en regionale 
stroomgebieden. Ten derde moeten de 
lokale en regionale markten voor 
levensmiddelen en diervoeder worden 
gestimuleerd en moeten lokaal aangepaste 
zaadvariëteiten worden gebruikt die 
weinig productiemiddelen vereisen. 
Monocultuur en continuteelt van 
peulvruchten mogen niet met deze 
betalingen worden ondersteund.

Amendement 27



AD\1176613NL.docx 27/64 PE629.646v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De doelstellingen van het GLB 
moeten ook worden nagestreefd door 
middel van steun voor zowel productieve 
als niet-productieve investeringen op en 
buiten het landbouwbedrijf. Die 
investeringen kunnen onder meer 
betrekking hebben op infrastructuur in 
verband met de ontwikkeling, 
modernisering en aanpassing aan de 
klimaatverandering van de land- en 
bosbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, ruilverkaveling en 
grondverbetering, boslandbouwpraktijken 
en de voorziening en besparing van energie 
en water. Om beter de samenhang van de 
strategische GLB-plannen met de 
doelstellingen van de Unie te garanderen 
en een gelijk speelveld tussen de lidstaten 
tot stand te brengen, wordt in deze 
verordening een negatieve lijst van 
investeringsitems opgenomen.

(41) De doelstellingen van het GLB 
moeten ook worden nagestreefd door 
middel van steun voor zowel productieve 
als niet-productieve investeringen op en 
buiten het landbouwbedrijf. Die 
investeringen kunnen onder meer 
betrekking hebben op infrastructuur in 
verband met de ontwikkeling, 
modernisering en aanpassing aan de 
klimaatverandering van de land- en 
bosbouw, inclusief op het gebied van de 
toegankelijkheid van landbouw- en 
bosgrond, ruilverkaveling en 
grondverbetering, boslandbouwpraktijken 
en de voorziening en besparing van energie 
en water. Om beter de samenhang van de 
strategische GLB-plannen met de 
doelstellingen van de Unie te garanderen 
en een gelijk speelveld tussen de lidstaten 
tot stand te brengen, wordt in deze 
verordening een negatieve lijst van 
investeringsitems opgenomen. In het kader 
van verslagen, strategieën en 
mechanismen van de Unie, zoals haar 
plan voor externe investeringen en de 
Afrikaans-Europese alliantie voor 
duurzame investeringen en banen, alsook 
het aankomende verslag van de taskforce 
voor het Afrikaanse platteland, moeten 
landbouwers ook worden aangespoord om 
op verantwoorde wijze te investeren in 
ontwikkelingslanden. 

Motivering

Door begeleiding en garanties te bieden waarmee potentiële risico's kunnen worden gedekt, 
kunnen de EU en haar lidstaten landbouwers ertoe aanzetten verantwoord te investeren in 
ontwikkelingslanden. Landbouwers moeten in de gelegenheid worden gesteld om potentiële 
negatieve aspecten van de GLB-steun met dergelijke investeringen te compenseren.

Amendement 28
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Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Volgens de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
kennisuitwisseling en de focus op innovatie 
een transversale doelstelling van het 
nieuwe GLB. Het GLB moet steun blijven 
verlenen voor het interactieve 
innovatiemodel, dat de samenwerking 
tussen actoren versterkt met het oog op een 
optimaal gebruik van complementaire 
vormen van kennis, wat leidt tot de 
verspreiding van praktische oplossingen. 
Binnen de kennis- en innovatiesystemen 
voor de landbouw (AKIS) moeten de 
bedrijfsadviesdiensten worden versterkt. 
Het strategisch GLB-plan moet informatie 
verstrekken over hoe 
bedrijfsadviesdiensten, onderzoek en 
plattelandsnetwerken zullen samenwerken. 
Elke lidstaat of, naargelang van het geval, 
elke regio kan een aantal acties financieren 
die op kennisuitwisseling en innovatie 
gericht zijn en kan daarbij gebruikmaken 
van de interventietypes die in deze 
verordening zijn opgenomen.

(46) Volgens de mededeling "De 
toekomst van voeding en landbouw" zijn 
kennisuitwisseling en de focus op innovatie 
een transversale doelstelling van het 
nieuwe GLB. Het GLB moet steun blijven 
verlenen voor het interactieve 
innovatiemodel, dat de samenwerking 
tussen actoren versterkt met het oog op een 
optimaal gebruik van complementaire 
vormen van kennis, wat leidt tot de 
verspreiding van praktische oplossingen. 
Binnen de kennis- en innovatiesystemen 
voor de landbouw (AKIS) moeten de 
bedrijfsadviesdiensten worden versterkt. 
Het strategisch GLB-plan moet informatie 
verstrekken over hoe 
bedrijfsadviesdiensten, onderzoek en 
plattelandsnetwerken zullen samenwerken. 
Er moet worden voorzien in uitwisseling 
met deskundigen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking om de 
overdracht van kennis en beste praktijken 
aan ontwikkelingslanden te 
vergemakkelijken. Elke lidstaat of, 
naargelang van het geval, elke regio kan 
een aantal acties financieren die op 
kennisuitwisseling en innovatie gericht zijn 
en kan daarbij gebruikmaken van de 
interventietypes die in deze verordening 
zijn opgenomen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om een adequate financiering voor 
bepaalde prioriteiten te garanderen, moeten 
voor de steun in het kader van het Elfpo 
regels inzake de minimale financiële 

(51) Om een adequate financiering voor 
bepaalde prioriteiten te garanderen, moeten 
voor de steun in het kader van het Elfpo 
regels inzake de minimale financiële 
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toewijzingen voor die prioriteiten worden 
vastgesteld. Om te zorgen voor een gelijk 
speelveld tussen de landbouwers, moet ook 
een maximale toewijzing voor de 
gekoppelde steun in het kader van de 
rechtstreekse betalingen worden 
vastgesteld. Voorts moet het de lidstaten 
ook worden toegestaan om een extra deel 
van hun financiële maximum voor 
rechtstreekse betalingen te gebruiken om 
gekoppelde inkomenssteun toe te kennen 
die specifiek moet dienen voor de 
verbetering van het concurrentievermogen, 
de duurzaamheid en/of de kwaliteit van de 
productie van eiwithoudende gewassen.

toewijzingen voor die prioriteiten worden 
vastgesteld. Om zowel binnen als buiten 
de Unie te zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen de landbouwers, moet ook een 
maximale toewijzing voor de gekoppelde 
steun in het kader van de rechtstreekse 
betalingen worden vastgesteld. Voorts 
moet het de lidstaten ook worden 
toegestaan om een extra deel van hun 
financiële maximum voor rechtstreekse 
betalingen te gebruiken om gekoppelde 
inkomenssteun toe te kennen die specifiek 
moet dienen voor de verbetering van het 
concurrentievermogen, de duurzaamheid 
en/of de kwaliteit van de productie van 
eiwithoudende gewassen, om de invoer uit 
derde landen te verminderen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Om ervoor te zorgen dat deze 
strategische GLB-plannen een duidelijk 
strategisch karakter hebben en om het 
gemakkelijker te maken om terug te 
koppelen naar andere beleidsdomeinen van 
de Unie, en met name naar de bestaande 
nationale langetermijnstreefcijfers die 
voortvloeien uit wetgeving van de Unie of 
internationale overeenkomsten, zoals die in 
verband met klimaatverandering, bossen, 
biodiversiteit en water, is het passend dat 
er één enkel strategisch GLB-plan per 
lidstaat wordt opgesteld.

(55) Om ervoor te zorgen dat deze 
strategische GLB-plannen een duidelijk 
strategisch karakter hebben en om het 
gemakkelijker te maken om terug te 
koppelen naar andere beleidsdomeinen van 
de Unie, en met name naar de bestaande 
nationale langetermijnstreefcijfers die 
voortvloeien uit wetgeving van de Unie of 
internationale overeenkomsten, zoals die in 
verband met klimaatverandering, bossen, 
biodiversiteit, water en beleidscoherentie 
voor ontwikkeling, is het passend dat er 
één enkel strategisch GLB-plan per lidstaat 
wordt opgesteld.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(57) Om ervoor te zorgen dat de door de 
lidstaten vastgestelde streefcijfers en het 
ontwerp van de interventies passend zijn en 
tot een zo groot mogelijke bijdrage aan de 
GLB-doelstellingen leiden, moet de 
strategie van de strategische GLB-plannen 
worden gebaseerd op een voorafgaande 
analyse van de lokale contexten en op een 
evaluatie van de behoeften in verband met 
de GLB-doelstellingen.

(57) Om ervoor te zorgen dat de door de 
lidstaten vastgestelde streefcijfers en het 
ontwerp van de interventies passend zijn en 
tot een zo groot mogelijke bijdrage aan de 
GLB-doelstellingen leiden, moet de 
strategie van de strategische GLB-plannen 
worden gebaseerd op een voorafgaande 
analyse van de lokale contexten en op een 
evaluatie van de behoeften in verband met 
de GLB-doelstellingen. In dat verband 
moeten de lidstaten ook beschrijven hoe 
zij bepaalde problemen aanpakken, zoals 
de ontvolking van het platteland, de 
concentratie van grondbezit, 
woestijnvorming, waterkwaliteit en verlies 
van biodiversiteit, die ook op mondiaal 
niveau gevolgen hebben.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De strategische GLB-plannen 
moeten erop gericht zijn meer samenhang 
tussen de verschillende instrumenten van 
het GLB tot stand te brengen, aangezien zij 
interventietypes in de vorm van 
rechtstreekse betalingen, sectorale 
interventietypes en interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling moeten omvatten. 
Zij moeten ook garanderen en aantonen dat 
de keuzen van de lidstaten aansluiten op de 
prioriteiten en doelstellingen van de Unie 
en daarvoor geschikt zijn. Het is daarom 
passend dat zij een resultaatgerichte 
interventiestrategie omvatten die is opgezet 
rond de specifieke GLB-doelstellingen, 
met inbegrip van de streefcijfers die op 
deze doelstellingen betrekking hebben. Om 
ervoor te zorgen dat de streefcijfers 
jaarlijks kunnen worden gemonitord, is het 
passend dat zij op resultaatindicatoren 
worden gebaseerd.

(58) De strategische GLB-plannen 
moeten erop gericht zijn meer samenhang 
tussen de verschillende instrumenten en de 
externe dimensie van het GLB tot stand te 
brengen, aangezien zij interventietypes in 
de vorm van rechtstreekse betalingen, 
sectorale interventietypes en 
interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling moeten omvatten. 
Zij moeten ook garanderen en aantonen dat 
de keuzen van de lidstaten aansluiten op de 
prioriteiten en doelstellingen van de Unie 
en daarvoor geschikt zijn. Het is daarom 
passend dat zij een resultaatgerichte 
interventiestrategie omvatten die is opgezet 
rond de specifieke GLB-doelstellingen, 
met inbegrip van de streefcijfers die op 
deze doelstellingen betrekking hebben. Om 
ervoor te zorgen dat de streefcijfers 
jaarlijks kunnen worden gemonitord, is het 
passend dat zij op resultaatindicatoren 
worden gebaseerd.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Voorts moet in de strategie de 
nadruk worden gelegd op de 
complementariteit, zowel tussen de GLB-
instrumenten onderling als met de andere 
beleidsdomeinen van de Unie. Met name 
moet in elk strategisch GLB-plan rekening 
worden gehouden met, indien van 
toepassing, de milieu- en klimaatwetgeving 
en moeten de uit deze wetgeving 
voortvloeiende nationale plannen worden 
beschreven als onderdeel van de analyse 
van de huidige situatie (SWOT-analyse). 
Het is passend een lijst op te stellen van de 
wetgevingsinstrumenten die specifiek 
moeten worden vermeld in het strategisch 
GLB-plan.

(59) Voorts moet in de strategie de 
nadruk worden gelegd op de 
complementariteit, zowel tussen de GLB-
instrumenten onderling als met de andere 
beleidsdomeinen van de Unie. Met name 
moet in elk strategisch GLB-plan rekening 
worden gehouden met, indien van 
toepassing, de milieu- en klimaatwetgeving 
en moeten de verbintenissen van de Unie 
op het gebied van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en de uit deze wetgeving 
voortvloeiende nationale plannen worden 
beschreven als onderdeel van de analyse 
van de huidige situatie (SWOT-analyse). 
Het is passend een lijst op te stellen van de 
wetgevingsinstrumenten die specifiek 
moeten worden vermeld in het strategisch 
GLB-plan.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Overeenkomstig het beginsel van 
gedeeld beheer wordt de Commissie bij de 
uitvoering van het GLB bijgestaan door 
comités die bestaan uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten. Met het oog op de 
vereenvoudiging van het systeem en op de 
stroomlijning van het standpunt van de 
lidstaten wordt voor de uitvoering van deze 
verordening slechts één monitoringcomité 
opgericht, met dien verstande dat het 
Comité voor plattelandsontwikkeling en 
het Comité voor rechtstreekse betalingen, 
die werden opgericht in het kader van de 

(70) Overeenkomstig het beginsel van 
gedeeld beheer wordt de Commissie bij de 
uitvoering van het GLB bijgestaan door 
comités die bestaan uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten. Met het oog op de 
vereenvoudiging van het systeem en op de 
stroomlijning van het standpunt van de 
lidstaten wordt voor de uitvoering van deze 
verordening slechts één monitoringcomité 
opgericht, met dien verstande dat het 
Comité voor plattelandsontwikkeling en 
het Comité voor rechtstreekse betalingen, 
die werden opgericht in het kader van de 
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programmeringsperiode 2014-2020, 
worden samengevoegd. De 
verantwoordelijkheid om de lidstaten te 
helpen bij de uitvoering van de strategische 
GLB-plannen wordt gedeeld door de 
beheersautoriteit en dit monitoringcomité. 
Voorts moet de Commissie 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening worden bijgestaan door het 
Comité voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid.

programmeringsperiode 2014-2020, 
worden samengevoegd. De 
verantwoordelijkheid om de lidstaten te 
helpen bij de uitvoering van de strategische 
GLB-plannen wordt gedeeld door de 
beheersautoriteit en dit monitoringcomité. 
Voorts moet de Commissie 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening worden bijgestaan door het 
Comité voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en verslag uitbrengen aan 
de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking van het 
Europees Parlement.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) In een context waar de lidstaten bij 
het ontwerpen van de interventies over veel 
meer flexibiliteit en subsidiariteit zullen 
beschikken, zijn netwerken een essentieel 
instrument om het beleid te stimuleren en 
aan te sturen en om ervoor te zorgen dat er 
in de lidstaten voldoende aandacht en 
capaciteit voor is. Eén enkel netwerk moet 
zorgen voor betere coördinatie tussen de 
netwerkactiviteiten op het niveau van de 
Unie en op nationaal en regionaal niveau. 
De Europese en nationale GLB-netwerken 
zijn een vervanging voor het huidige 
Europese netwerk voor 
plattelandsontwikkeling, de huidige 
netwerken in het kader van het EIP voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw" en de nationale netwerken voor 
het platteland, in de vorm van een platform 
voor meer kennisuitwisseling dat het 
mogelijk maakt de resultaten en de 
meerwaarde van het beleid op Europees 
niveau, in het bijzonder van het beleid 
inzake Horizon Europa, te benutten. Ook 
met het oog op de verbetering van de 
kennisuitwisseling en de innovatie wordt 

(72) In een context waar de lidstaten bij 
het ontwerpen van de interventies over veel 
meer flexibiliteit en subsidiariteit zullen 
beschikken, zijn netwerken een essentieel 
instrument om het beleid te stimuleren en 
aan te sturen en om ervoor te zorgen dat er 
in de lidstaten voldoende aandacht en 
capaciteit voor is. Eén enkel netwerk moet 
zorgen voor betere coördinatie tussen de 
netwerkactiviteiten op het niveau van de 
Unie en op nationaal en regionaal niveau. 
De Europese en nationale GLB-netwerken 
zijn een vervanging voor het huidige 
Europese netwerk voor 
plattelandsontwikkeling, de huidige 
netwerken in het kader van het EIP voor 
"productiviteit en duurzaamheid in de 
landbouw" en de nationale netwerken voor 
het platteland, in de vorm van een platform 
voor meer kennisuitwisseling dat het 
mogelijk maakt de resultaten en de 
meerwaarde van het beleid op Europees 
niveau, in het bijzonder van het beleid 
inzake Horizon Europa, te benutten. Ook 
met het oog op de verbetering van de 
kennisuitwisseling en de innovatie wordt 
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een EIP voor "productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw" opgericht 
waarbij het interactief innovatiemodel 
wordt toegepast volgens de in deze 
verordening uiteengezette methode.

een EIP voor "productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw" opgericht 
waarbij het interactief innovatiemodel 
wordt toegepast volgens de in deze 
verordening uiteengezette methode. Er 
moet worden voorzien in uitwisseling met 
deskundigen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking om het 
bewustzijn te vergroten en de overdracht 
van kennis en beste praktijken te 
vergemakkelijken.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) De resultaatgerichtheid waartoe het 
uitvoeringsmodel noopt, vereist een sterk 
prestatiekader, te meer omdat het de 
bedoeling is dat de strategische GLB-
plannen bijdragen tot brede, algemene 
doelstellingen voor de andere 
beleidsdomeinen onder gedeeld beheer. 
Een prestatiegericht beleid impliceert 
zowel een jaarlijkse als een meerjarige 
beoordeling op basis van geselecteerde 
output-, resultaat- en impactindicatoren, 
zoals omschreven in het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader. Daartoe 
moet een beperkte, gerichte reeks 
indicatoren worden geselecteerd die zo 
getrouw mogelijk aangeeft of de 
ondersteunde interventie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen. De resultaat- en 
outputindicatoren voor klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen kunnen 
ook betrekking hebben op interventies die 
zijn opgenomen in de nationale milieu- en 
klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de wetgeving van de Unie.

(74) De resultaatgerichtheid waartoe het 
uitvoeringsmodel noopt, vereist een sterk 
prestatiekader, te meer omdat het de 
bedoeling is dat de strategische GLB-
plannen bijdragen tot brede, algemene 
doelstellingen voor de andere 
beleidsdomeinen onder gedeeld beheer. 
Een prestatiegericht beleid impliceert 
zowel een jaarlijkse als een meerjarige 
beoordeling op basis van geselecteerde 
output-, resultaat- en impactindicatoren, 
zoals omschreven in het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader. Daartoe 
moet een beperkte, gerichte reeks 
indicatoren worden geselecteerd die zo 
getrouw mogelijk aangeeft of de 
ondersteunde interventie bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen. De resultaat- en 
outputindicatoren voor klimaat- en 
milieugerelateerde doelstellingen kunnen 
ook betrekking hebben op interventies die 
zijn opgenomen in de nationale milieu- en 
klimaatplanningsinstrumenten die 
voortvloeien uit de wetgeving van de Unie. 
De beoordeling van de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het GLB moet 
ook worden verricht aan de hand van 
indicatoren die betrekking hebben op de 
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gevolgen van het GLB voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie 
en voor ontwikkelingslanden.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Als onderdeel van het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader kunnen de 
lidstaten de gemaakte vorderingen 
monitoren en daarover bij de Commissie 
jaarlijks verslag uitbrengen. Op basis van 
de door de lidstaten verstrekte informatie 
moet de Commissie gedurende de hele 
programmeringsperiode verslag uitbrengen 
over de voortgang in de richting van de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen en daartoe moet zij 
gebruikmaken van een kernreeks van 
indicatoren.

(75) Als onderdeel van het prestatie-, 
monitoring- en evaluatiekader kunnen de 
lidstaten de gemaakte vorderingen 
monitoren en daarover bij de Commissie 
jaarlijks verslag uitbrengen. Op basis van 
de door de lidstaten verstrekte informatie 
moet de Commissie gedurende de hele 
programmeringsperiode verslag uitbrengen 
over de voortgang in de richting van de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen en daartoe moet zij 
gebruikmaken van een kernreeks van 
indicatoren. De Commissie moet elk jaar 
op basis van gegevens van de lidstaten de 
ecologische voetafdruk van de 
agrovoedselproductie en -consumptie van 
de Unie bekendmaken.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75 bis) Het GLB-
monitoringsysteem moet binnen de Unie 
worden aangevuld met een onafhankelijk 
systeem voor het ontvangen van klachten 
van personen of gemeenschappen die 
belang hebben bij het GLB. De 
belangrijke rol van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking van het 
Parlement en van haar vaste rapporteur 
voor beleidscoherentie voor ontwikkeling 
moet worden erkend.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (i bis) "beleidscoherentie voor 
ontwikkeling": de verplichting van de 
Unie om bij de uitvoering van beleid 
rekening te houden met de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking en 
om, bij het nastreven van haar 
doelstellingen in het kader van 
binnenlands beleid, negatieve 
beleidsmaatregelen die nadelige gevolgen 
hebben voor haar 
ontwikkelingsdoelstellingen te vermijden;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (j bis)  "voedselzekerheid": het recht van 
mensen op gezond en cultureel gepast 
voedsel dat op ecologisch verantwoorde en 
duurzame wijze is geproduceerd, alsmede 
het recht van mensen om hun eigen 
voedsel- en landbouwsysteem te vast te 
stellen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevorderen van een slimme, 
veerkrachtige en gediversifieerde 
landbouwsector om voedselzekerheid te 
garanderen;

(a) bevordering van een langdurige, 
inclusieve, veerkrachtige, duurzame en 
gediversifieerde landbouwproductie om 
duurzame, gedecentraliseerde 
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voedselzekerheid op de lange termijn te 
garanderen, waarbij overproductie wordt 
voorkomen en beleidscoherentie voor 
ontwikkeling wordt gewaarborgd;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) intensiveren van milieuzorg en 
klimaatactie en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie;

(b) intensivering van milieuzorg, 
biodiversiteit en klimaatactie en 
verwezenlijking van alle milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen van de 
Unie op het gebied van landbouw;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterken van het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden.

(c) totstandbrenging van een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling van 
plattelandseconomieën en -
gemeenschappen, waarbij het 
sociaaleconomische weefsel van de 
plattelandsgebieden wordt versterkt.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze doelstellingen worden aangevuld met 
de horizontale doelstelling die erin bestaat 
de sector te moderniseren door 
kennisstimulering en -deling, innovatie en 
digitalisering in de landbouw en de 
plattelandsgebieden en door bevordering 

Deze doelstellingen worden dusdanig 
uitgevoerd dat de horizontale 
doelstellingen van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
verplichtingen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs kunnen worden 
verwezenlijkt. Voor zover dit bevorderlijk 
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van de benutting daarvan. is voor de verwezenlijking van deze 
doelstellingen, is de verordening gericht 
op het stimuleren en delen van kennis, 
technieken en instrumenten in de 
landbouw en de plattelandsgebieden en het 
bevorderen van de benutting daarvan, en 
heeft deze bovendien tot doel de overgang 
naar duurzame ontwikkeling in de zin van 
artikel 11 VWEU te waarborgen.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bieden van steun met het oog op 
een leefbaar landbouwinkomen en 
veerkracht in de hele Unie om de 
voedselzekerheid te vergroten;

(a) steun bieden met het oog op een 
leefbaar landbouwinkomen en veerkracht 
in de hele Unie om de voedselzekerheid op 
de lange termijn te waarborgen en 
tegelijkertijd schadelijke 
dumpingpraktijken te vermijden;

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vergroten van de marktgerichtheid 
en van het concurrentievermogen, onder 
meer door beter te focussen op onderzoek, 
technologie en digitalisering;

(b) vergroting van de marktgerichtheid 
door korte toeleveringsketens te 
stimuleren en producten met een 
toegevoegde waarde, zoals producten die 
op biologische wijze zijn verbouwd, te 
bevorderen, alsook versterking van het 
concurrentievermogen, onder meer door 
beter te focussen op intercollegiaal leren, 
onderzoek, technologie en digitalisering;
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Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bijdragen tot matiging van en 
aanpassing aan klimaatverandering en tot 
duurzame energie;

(d) bijdragen tot de matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering 
door, overeenkomstig de Overeenkomst 
van Parijs en de klimaatdoelstellingen van 
de Unie, de uitstoot van broeikasgassen in 
de landbouw aanzienlijk terug te dringen;

Amendement 48

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) bevordering van de 
werkgelegenheid, inclusieve en duurzame 
groei, de diversifiëring van activiteiten en 
inkomen, gendergelijkheid, sociale 
inclusie, de bestrijding van armoede, 
lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, 
met inbegrip van duurzame bosbouw, 
alsook verbetering van openbare 
basisdiensten en bevordering van sociale 
en territoriale samenhang;

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) beter inspelen door de EU-
landbouw op de maatschappelijke 
verwachtingen inzake voedsel en 
gezondheid, onder meer wat betreft veilig, 
voedzaam en duurzaam voedsel, 
voedselverspilling en dierenwelzijn.

(i) beter inspelen door de EU-
landbouw op de maatschappelijke 
verwachtingen inzake voedsel en 
gezondheid, onder meer wat betreft veilig, 
voedzaam en duurzaam voedsel van hoge 
kwaliteit, voedselverspilling, alsook 
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milieuduurzaamheid en de bevordering 
van het dierenwelzijn, waarmee 
tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd 
aan de tenuitvoerlegging van de 
Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) Beleidscoherentie voor 
ontwikkeling: systematisch rekening 
houden met de doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking en negatieve 
externe gevolgen van het beleid van de 
Unie voor (de bevolking van) 
ontwikkelingslanden vermijden.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Doelstellingen van de Unie en de lidstaten
1. In lijn met de in de artikelen 5 en 6 
van de verordening genoemde 
doelstellingen, leiden de strategische 
GLB-plannen gezamenlijk tot:
(a) de nettotoename van het aantal 
landbouwers en landarbeiders, en 
daarmee van het aantal banen in 
plattelandsgebieden;
(b) aanzienlijke vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen die verband 
houden met de landbouwsector tegen 
2027;
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(c) het stopzetten en terugdraaien van 
het verlies aan biodiversiteit;
(d) het stopzetten en terugdraaien van 
de verspreiding van antimicrobiële 
resistentie;
(e) het stopzetten en terugdraaien van 
de afname van het aantal bestuivers, 
vogels en insecten;
(f) verhoging van de genetische 
diversiteit, zowel binnen als tussen gewas- 
en diersoorten;
(g) beperking van de uitvoer van 
levende dieren;
(h) vermindering van de lucht- en 
waterverontreiniging door de 
landbouwsector;
(i) handhaving en vergroting van het 
oppervlak van blijvend grasland;
(j) vermindering van het gebruik van 
pesticiden, overeenkomstig Richtlijn 
2009/128/EG.
2. De lidstaten geven in het ontwerp 
van hun strategische plannen aan hoe zij 
van plan zijn aan deze doelstellingen bij te 
dragen en stellen hierin precieze 
nationale streefcijfers voor.
3. Overeenkomstig de in titel V, 
hoofdstuk III uiteengezette procedure, 
vergewist de Commissie zich ervan dat de 
nationale streefcijfers samen toereikend 
zijn voor de verwezenlijking van het in 
lid 1 genoemde streefcijfer van de Unie, 
en dat de door de lidstaten geplande 
maatregelen toereikend zijn voor de 
verwezenlijking van hun eigen nationale 
streefcijfers. Om voor een gelijk speelveld 
te zorgen, ziet de Commissie erop toe dat 
de lidstaten vergelijkbare nationale 
streefcijfers vaststellen.

Motivering

Het is noodzakelijk om Uniebrede minimumstreefcijfers vast te stellen, teneinde ervoor te 
zorgen dat de algemene doelstellingen van deze verordening worden verwezenlijkt.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beleidscoherentie voor ontwikkeling

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de verbintenissen van de Unie op het 
gebied van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling, het recht op ontwikkeling 
en het recht op voedsel. 
2. De maatregelen van de lidstaten 
dragen bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, en met name van 
SDG 2, SDG 10, SDG 12 en SDG 13. Dit 
houdt in dat het GLB:
i) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdraagt tot de 
ontwikkeling van gediversifieerde, 
duurzame landbouw en veerkrachtige 
agro-ecologische praktijken;
ii) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdraagt tot de 
instandhouding van de genetische 
diversiteit van zaden en kweekgewassen, 
gefokte en gedomesticeerde dieren en 
daaraan verwante wilde soorten;
iii) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdraagt tot de benutting 
van het potentieel van kleine landbouwers 
en kleine landbouwbedrijven, en met 
name van vrouwelijke landbouwers, 
alsook van inheemse volkeren die actief 
zijn in de landbouwproductie en van 
veehouders;
iv) zowel binnen de Unie als in 
partnerlanden bijdraagt tot de 
ontwikkeling van lokale voedselsystemen, 
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alsook van binnenlandse en regionale 
markten, met als doel de afhankelijkheid 
van ingevoerde levensmiddelen tot een 
minimum te beperken en de voedselketens 
te verkorten;
v) een einde maakt aan 
handelspraktijken die een verstorend 
effect hebben op de wereldhandel op de 
landbouwmarkten;
vi) de maatregelen ter beperking van en 
ter aanpassing aan de klimaatverandering 
volledig integreert;
vii) de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering eerbiedigt; ervoor 
zorgt dat handelsvoorschriften voor de 
landbouw geen belemmering vormen voor 
duurzaam gebruik van hulpbronnen of 
multilaterale klimaatdoelstellingen.
3. De lidstaten en de Commissie zien 
toe op de uitvoering van het GLB en 
zorgen ervoor dat de strategische GLB-
plannen geen negatieve gevolgen hebben 
voor lokale landbouwmarkten en 
producenten in ontwikkelingslanden. De 
monitoringsbepalingen zijn in 
artikel 119 bis uiteengezet.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 9 ter
Naleving van de Overeenkomst van Parijs
1. De doelstellingen van de 
strategische GLB-plannen worden 
nagestreefd in overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs en met het oog 
op de verwezenlijking van de mondiale 
doelstellingen die in de overeenkomst zijn 
vastgelegd en de verbintenissen die in de 
nationaal bepaalde bijdragen van de Unie 
en de lidstaten worden beschreven.
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2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
strategische plannen in overeenstemming 
zijn met de reeds vastgestelde nationale 
streefcijfers voor de lange termijn die zijn 
vastgelegd in, dan wel voortvloeien uit de 
in bijlage XI genoemde 
wetgevingsinstrumenten en de in lid 2 
opgenomen doelstellingen.
3. Alvorens strategische plannen 
goed te keuren, vergewist de Commissie 
zich ervan dat de dit artikel opgenomen 
doelstellingen daarin in acht worden 
genomen.

Motivering

De lidstaten ontwikkelen instrumenten waarmee de EU-fondsen kunnen worden onderwerpen 
aan normen die niet uitsluitend betrekking hebben op het milieu. De productiepatronen (die 
op termijn ook van invloed kunnen zijn op de consumptiepatronen) moeten worden 
aangepakt, zodat de institutionalisering van overproductie in de Unie als geheel kan worden 
vermeden.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken de economische, 
ecologische en sociale dimensies en 
verstrekken actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie die is 
ontwikkeld in het kader van onderzoek en 
innovatie. Zij zijn geïntegreerd in de 
onderling samenhangende diensten van 
bedrijfsadviseurs voor de landbouw, 
onderzoekers, landbouwersorganisaties en 
andere belanghebbenden, die samen de 
kennis- en innovatiesystemen voor de 
landbouw (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS) vormen.

2. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken de economische, 
ecologische en sociale dimensies en 
verstrekken actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie die is 
ontwikkeld in het kader van onderzoek en 
innovatie. Zij zijn geïntegreerd in de 
onderling samenhangende diensten van 
bedrijfsadviseurs voor de landbouw, 
onderzoekers, landbouwersorganisaties en 
andere belanghebbenden, die samen de 
kennis- en innovatiesystemen voor de 
landbouw (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems – AKIS) vormen. 
Deskundigen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking kunnen een 
permanente uitwisseling met AKIS 
aangaan om de overdracht van kennis en 
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beste praktijken aan ontwikkelingslanden 
te vergemakkelijken.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (f bis) duurzame landbouwpraktijken die 
bijdragen tot de instandhouding van 
ecosystemen, de versterking van het 
vermogen tot aanpassing aan de 
klimaatverandering en de geleidelijke 
verbetering van de grond- en 
bodemkwaliteit, in overeenstemming met 
de SDG's.

Motivering

Het opleiden van landbouwers en begunstigden van financiering uit het GLB op het gebied 
van de verwezenlijking van de SDG's valt onder de toezegging van de Unie om 
klimaatvraagstukken aan te pakken, alsook onder de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De adviseurs worden opgeleid, 
zodat zij een beter inzicht kunnen geven 
in de mondiale dimensie van het GLB.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gekoppelde inkomenssteun; (a) gekoppelde inkomenssteun, binnen 
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het toepassingsgebied van de WTO-
voorschriften voor de afschaffing van 
handelsverstorende steun;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
vrijwillige regelingen voor klimaat en 
milieu ("ecoregelingen") onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten gaan over tot de 
geleidelijke verhoging van de steun voor 
regelingen voor klimaat en milieu 
("ecoregelingen") onder de voorwaarden 
die in dit artikel zijn vastgesteld en door 
hen nader zijn gespecificeerd in hun 
strategische GLB-plannen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de opstelling van hun 
strategische GLB-plannen moeten de 
lidstaten prioriteit toekennen aan 
landbouwsystemen die op doeltreffende 
wijze meerdere voordelen opleveren voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van artikel 6, lid 1, zoals het beter beheer 
van blijvend grasland, 
landschapselementen en biologische 
landbouw.

Motivering

Het toepassingsgebied van de maatregelen die in het kader van ecoregelingen zullen worden 
ondersteund, moet beter worden afgebakend. De lidstaten moeten de flexibiliteit hebben om 
praktijken te kiezen die goed op hun grondgebied zijn afgestemd, maar moeten niettemin 
prioriteit toekennen aan de ondersteuning van landbouwsystemen die uit verschillende 
landbouwpraktijken zijn samengesteld, teneinde het effect van milieuregelingen op het 
klimaat en het milieu te maximaliseren. Bovendien kunnen de lidstaten er, door bestaande 
certificeringssystemen te ondersteunen, voor zorgen dat het beheer van ecoregelingen wordt 
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vereenvoudigd.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer in het strategische plan 
van een lidstaat vrijwillige gekoppelde 
steun in de zin van artikel 106 wordt 
voorgesteld, ziet de Commissie erop toe 
dat:
(a) de steun voldoet aan het 
"berokken geen schade"-beginsel;
(b) aan de hand van empirisch, 
kwantificeerbaar en onafhankelijk te 
verifiëren bewijs kan worden aangetoond 
dat er sprake is van een duidelijke 
ecologische behoefte of een duidelijk 
ecologisch voordeel;
(c) de steun wordt gebruikt om aan de 
behoeften van de Unie op het gebied van 
voedselzekerheid te voldoen en niet leidt 
tot verstoring van de interne of 
internationale markten;
(d) de toekenning van de gekoppelde 
inkomenssteun niet leidt tot 
handelsresultaten die een negatief effect 
hebben op de investeringen, productie en 
verwerking in de agrovoedingssector van 
ontwikkelingslanden waar de Unie handel 
mee drijft;
(e) geen vrijwillige gekoppelde steun 
wordt toegekend voor markten die in een 
crisis verkeren als gevolg van 
overproductie of overbevoorrading;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In voorkomend geval is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 138 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om deze verordening aan te 
vullen met maatregelen die door de 
lidstaten moeten worden genomen 
wanneer gebruik wordt gemaakt van 
gekoppelde steun, teneinde de negatieve 
effecten daarvan op ontwikkelingslanden 
uit te bannen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gekoppelde inkomenssteun mag 
uitsluitend voor de volgende sectoren en 
producties of specifieke soorten landbouw 
binnen die sectoren of producties worden 
toegekend voor zover die van belang zijn 
om economische, sociale of ecologische 
redenen: granen, oliehoudende zaden, 
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
leguminosen, vlas, hennep, rijst, noten, 
zetmeelaardappelen, melk en 
zuivelproducten, zaaizaad, schapen- en 
geitenvlees, rundvlees, olijfolie, 
zijderupsen, gedroogde voedergewassen, 
hop, suikerbieten, suikerriet en cichorei, 
groenten en fruit, hakhout met korte 
omlooptijd en andere niet-
voedingsgewassen, met uitzondering van 
bomen, die worden gebruikt om er 
producten van te maken die mogelijk 
fossiele materialen kunnen vervangen.

Gekoppelde inkomenssteun mag 
uitsluitend worden toegekend voor de 
volgende sectoren en producties of 
specifieke soorten landbouw binnen die 
sectoren of producties, met inbegrip van de 
biologische landbouw, die verder gaat dan 
de in het systeem van de 
randvoorwaarden vastgestelde normen, 
voor zover die van belang zijn om 
economische, sociale of ecologische 
redenen: granen, oliehoudende zaden, 
eiwithoudende gewassen, zaaddragende 
peulvruchten, voederpeulvruchten, vlas, 
hennep, rijst, noten, zaden, schapen- en 
geitenvlees, olijfolie, zijderupsen, 
gedroogde voedergewassen, hop, witlof, 
groenten en fruit, en hakhout met korte 
omlooptijd.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 58 bis
De peulvruchtensector

Doelstellingen in het kader van de 
peulvruchtensector
De lidstaten streven in de 
peulvruchtensector de volgende 
doelstellingen na:
(a) de regeling zorgt in de hele Unie 
voor de verhoging van de duurzame 
productie en consumptie van 
peulvruchten ter bevordering van de 
zelfvoorzienendheid van de sector 
overeenkomstig de in bijlage I 
vastgestelde streefcijfers;
(b) verbouwde peulvruchten waarvoor 
financiële steun van de Unie wordt 
toegekend, maken deel uit van een 
vruchtwisseling van ten minste drie jaar 
of van een mix van soorten op 
landbouwgrond tijdelijk is omgezet naar 
grasland; de vruchtwisseling is 
verenigbaar met de in artikel 28 bedoelde 
klimaat- en milieuregelingen 
("ecoregelingen"), in het kader waarvan 
rotaties van vier jaar of langer kunnen 
worden beloond; de regeling voorziet ook 
in de mogelijkheid om het planten van 
gewassen onder andere gewassen of 
combinatieteelt te belonen, waarvoor 
anderszins geen steun wordt verleend via 
andere maatregelen;
(c) tevens kunnen middelen worden 
verstrekt voor het laten grazen van vee op 
grasland met een grote soortendiversiteit 
of voor het maaien van weiden met een 
grote soortendiversiteit voor voeder op 
blijvend grasland met peulvruchten in het 
grasveld, op voorwaarde dat er niet 
opnieuw wordt geploegd of gezaaid;
(d) de in dit artikel bedoelde 
maatregelen zijn in overeenstemming met 
de verbintenissen en wetgeving van de 
Unie op het gebied van klimaat en milieu, 
brengen geen directe of indirecte 
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veranderingen in het grondgebruik 
teweeg, en hebben een positief effect op de 
mondiale uitstoot van broeikasgassen, 
overeenkomstig het Global Biosphere 
Management Model (GLOBIOM);
(e) monocultuur en continuteelt van 
peulvruchten mogen niet met deze 
betalingen worden ondersteund;
(f) het verkleinen van de 
afhankelijkheid van geconcentreerde 
voermengsels die soja bevatten, en met 
name ingevoerde soja die geteeld is op 
nieuw ontboste of omgezette grond, 
overeenkomstig SDG 15, de toezegging 
van de EU om te streven naar "nul-
ontbossing" en bestaande verbintenissen 
van particuliere bedrijven in dit kader;
(g) het sluiten van de 
nutriëntenkringlopen en het koppelen 
ervan aan lokale en regionale 
stroomgebieden overeenkomstig de 
kaderrichtlijn water;
(h) het stimuleren van de lokale en 
regionale markten voor levensmiddelen 
en diervoeder en van lokaal aangepaste 
zaadvariëteiten die weinig 
productiemiddelen vereisen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) investeringen in de productie van 
bio-energie die niet voldoen aan de in de 
richtlijn hernieuwbare energie 
vastgestelde duurzaamheidscriteria, met 
inbegrip van de beperking van bepaalde 
soorten grondstoffen.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
risicobeheersinstrumenten onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen.

1. De lidstaten verstrekken steun voor 
risicobeheersinstrumenten onder de 
voorwaarden die in dit artikel zijn 
vastgesteld en die door hen nader zijn 
gespecificeerd in hun strategische GLB-
plannen, rekening houdend met de 
mogelijke negatieve gevolgen voor de 
investeringen, productie en verwerking in 
de agrovoedingssector van 
ontwikkelingslanden waar de Unie handel 
mee drijft.  

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De indicatieve financiële toewijzingen 
voor de interventies in de vorm van 
gekoppelde inkomenssteun als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, 
onderafdeling 1, mogen niet meer bedragen 
dan 10 % van de in bijlage VII vastgestelde 
bedragen.

De indicatieve financiële toewijzingen 
voor de interventies in de vorm van 
gekoppelde inkomenssteun als bedoeld in 
titel III, hoofdstuk II, afdeling 2, 
onderafdeling 1, mogen niet meer bedragen 
dan 5 % van de in bijlage VII vastgestelde 
bedragen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de door de lidstaten 
verstrekte informatie evalueert de 
Commissie de bijdrage van het beleid aan 
de klimaatveranderingsdoelstellingen aan 
de hand van een eenvoudige en 
gemeenschappelijke methodiek.

1. Op basis van de door de lidstaten 
verstrekte informatie evalueert de 
Commissie de bijdrage van het beleid aan 
de klimaatveranderingsdoelstellingen aan 
de hand van een eenvoudige, nauwkeurige 
en gemeenschappelijke methodiek.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 1 bis. Er worden onafhankelijke 
wetenschappelijke studies uitgevoerd om 
de bijdrage vast te stellen aan de 
vermindering van de uitstoot of de 
vastlegging van broeikasgassen door de 
verschillende door de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 1 ter. De Commissie stelt op basis van 
deze studies een traceringsmethode voor 
en ziet erop toe dat:
(a) enkel uitgaven die worden 
toegewezen voor activiteiten die 
aanzienlijk bijdragen tot de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen en de 
vastlegging van broeikasgassen, tot de 
klimaatuitgaven worden gerekend;
(b) het percentage van elke uitgave dat 
als klimaatuitgave wordt beschouwd, 
evenredig is met het werkelijke positieve 
effect van de activiteit op de uitstoot van 
broeikasgassen en de vastlegging van 
broeikasgassen;
(c) de uitgaven voor activiteiten die 
een negatieve invloed op uitstoot van 
broeikasgassen en de vastlegging van 
broeikasgassen hebben, aan de hand van 
een soortgelijke methode van de totale 
klimaatuitgaven worden afgetrokken.
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Motivering

In haar verslag over de voorstellen van de Commissie in het kader van het GLB noemde de 
Europese Rekenkamer de geraamde bijdrage van het GLB aan de klimaatdoelstellingen 
onrealistisch. De bijdrage moet per interventie worden berekend op basis van het werkelijke 
effect van de activiteiten en worden gemeten aan de hand van wetenschappelijke studies met 
collegiale toetsing.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De instantie die in de lidstaat 
verantwoordelijk is voor de opstelling van 
het strategisch GLB-plan dient erop toe te 
zien dat de bevoegde autoriteiten voor 
ontwikkelingssamenwerking op 
doeltreffende wijze worden betrokken bij 
de opstelling en monitoring van de 
tenuitvoerlegging van het strategisch 
GLB-plan, zodat dit kan worden 
afgestemd op het beleid van de 
desbetreffende lidstaat en de Unie op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) economische en sociale partners; (b) economische, sociale en 
milieupartners;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 3 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de desbetreffende instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en, waar van 
toepassing, de instanties die tot taak 
hebben sociale inclusie, grondrechten, 
gendergelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

(c) de desbetreffende instanties die de 
belangen van het maatschappelijk 
middenveld behartigen, zoals ngo's, en, in 
voorkomend geval, de instanties die tot 
taak hebben sociale inclusie, grondrechten, 
gendergelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten betrekken deze partners bij de 
voorbereiding van de strategische GLB-
plannen.

De lidstaten betrekken deze partners bij de 
voorbereiding van de strategische GLB-
plannen. Partners uit derde landen 
worden verzocht aan de voorbereiding van 
de strategische GLB-plannen deel te 
nemen.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat betreft de specifieke milieu- en 
klimaatdoelstellingen als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f), wordt in 
de beoordeling rekening gehouden met de 
nationale milieu- en klimaatplannen die 
voortvloeien uit de in bijlage XI bedoelde 
wetgevingsinstrumenten.

Wat betreft de specifieke milieu- en 
klimaatdoelstellingen als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder d), e) en f), wordt in 
de beoordeling rekening gehouden met de 
nationale milieu- en klimaatplannen die 
voortvloeien uit de in bijlage XI bedoelde 
wetgevingsinstrumenten, de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstelling om de uitstoot van 
landbouwgerelateerde broeikasgassen in 
de EU tegen 2027 aanzienlijk te verlagen.

Amendement 75
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Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een toelichting over de manier 
waarop de architectuur van het strategisch 
GLB-plan op het gebied van milieu en 
klimaat moet bijdragen aan de reeds 
vastgestelde nationale 
langetermijnstreefcijfers die zijn 
opgenomen in of voortvloeien uit de in 
bijlage XI bedoelde 
wetgevingsinstrumenten;

(b) een toelichting over de manier 
waarop de architectuur van het strategisch 
GLB-plan op het gebied van milieu en 
klimaat moet bijdragen aan de reeds 
vastgestelde nationale 
langetermijnstreefcijfers die zijn 
opgenomen in of voortvloeien uit de in 
bijlage XI bedoelde 
wetgevingsinstrumenten, de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstelling om de uitstoot van 
landbouwgerelateerde broeikasgassen in 
de EU tegen 2027 aanzienlijk te verlagen;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een beschrijving van de manier 
waarop de artikel 13 bedoelde 
adviesdiensten, onderzoeks- en GLB-
netwerken samenwerken binnen het AKIS-
kader en hoe advies- en 
innovatieondersteuningsdiensten worden 
verstrekt;

ii) een beschrijving van de manier 
waarop de artikel 13 bedoelde 
adviesdiensten, onderzoeks- en GLB-
netwerken samenwerken binnen het AKIS-
kader, hoe advies- en 
innovatieondersteuningsdiensten worden 
verstrekt en hoe deskundigen op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking in 
staat worden gesteld om continu 
informatie uit te wisselen met AKIS;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
voorgestelde strategische GLB-plannen op 
basis van de volledigheid van de plannen, 

2. De Commissie beoordeelt de 
voorgestelde strategische GLB-plannen op 
basis van de volledigheid van de plannen, 
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de consistentie en samenhang ervan met de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, met deze verordening en de op grond 
van deze verordening vastgestelde 
bepalingen, en met de horizontale 
verordening, alsmede op basis van hun 
daadwerkelijke bijdrage aan de specifieke 
doelstellingen als vastgesteld in artikel 6, 
lid 1, de gevolgen voor de goede werking 
van de interne markt en 
concurrentieverstoring, en de omvang van 
de administratieve lasten voor 
begunstigden en overheidsdiensten. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de strategie van het 
strategisch GLB-plan, de desbetreffende 
specifieke doelstellingen, streefcijfers en 
interventies en de toewijzing van 
begrotingsmiddelen om de specifieke 
doelstellingen van het strategisch GLB-
plan te halen door middel van de 
voorgestelde reeks interventies die zijn 
gebaseerd op de SWOT-analyse en de ex-
ante-evaluatie.

de consistentie en samenhang ervan met de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie, waaronder met artikel 208 VWEU, 
met deze verordening en de op grond van 
deze verordening vastgestelde bepalingen, 
en met de horizontale verordening, 
alsmede op basis van hun daadwerkelijke 
bijdrage aan de specifieke doelstellingen 
als vastgesteld in artikel 6, lid 1, de 
gevolgen voor de goede werking van de 
interne markt en concurrentieverstoring, de 
naleving van reeds vastgestelde nationale 
langetermijndoelstellingen die zijn 
vastgelegd in of voortvloeien uit de in 
bijlage XI genoemde 
wetgevingsinstrumenten, de omvang van 
de administratieve lasten voor 
begunstigden en overheidsdiensten, en de 
manier waarop rekening wordt gehouden 
met de bijdragen van de bevoegde 
autoriteiten en andere belanghebbenden 
overeenkomstig artikel 94. In de 
beoordeling wordt in het bijzonder gelet op 
de toereikendheid van de strategie van het 
strategisch GLB-plan, de desbetreffende 
specifieke doelstellingen, streefcijfers en 
interventies en de toewijzing van 
begrotingsmiddelen om de specifieke 
doelstellingen van het strategisch GLB-
plan te halen door middel van de 
voorgestelde reeks interventies die zijn 
gebaseerd op de SWOT-analyse en de ex-
ante-evaluatie.

Motivering

Krachtens artikel 208 VWEU is de Unie verplicht bij de uitvoering van beleid dat gevolgen 
kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening te houden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het monitoringcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde overheidsinstanties, 
intermediaire instanties en van 
vertegenwoordigers van de in artikel 94, 
lid 3, bedoelde partners.

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het monitoringcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde overheidsinstanties, 
intermediaire instanties en van 
vertegenwoordigers van de in artikel 94, 
lid 3, bedoelde partners. Artikel 94, lid 2, 
en artikel 94, lid 2 bis, worden zorgvuldig 
meegewogen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de capaciteitsopbouw voor 
overheidsinstanties en begunstigden, 
indien van toepassing.

(f) de capaciteitsopbouw voor 
autoriteiten en begunstigden, het 
maatschappelijk middenveld en 
maatschappelijke organisaties, zoals 
bedoeld in artikel 94, indien van 
toepassing.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zet uiterlijk twaalf 
maanden na de goedkeuring van het 
strategisch GLB-plan door de Commissie 
een nationaal GLB-netwerk op om een 
netwerk te vormen tussen organisaties en 
overheidsdiensten, adviseurs, onderzoekers 
en andere actoren op het vlak van innovatie 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling op nationaal 
niveau.

1. Elke lidstaat zet uiterlijk twaalf 
maanden na de goedkeuring van het 
strategisch GLB-plan door de Commissie 
een nationaal GLB-netwerk op om een 
netwerk te vormen tussen organisaties en 
overheidsdiensten, adviseurs, onderzoekers 
en andere actoren op het vlak van innovatie 
op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling op nationaal 
niveau. Er wordt voorzien in uitwisseling 
met deskundigen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking om het 
bewustzijn te vergroten en de overdracht 
van kennis en beste praktijken te 
vergemakkelijken.
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (b bis) de samenhang tussen de in het 
plan opgenomen maatregelen en de 
doelstellingen in het kader van het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – alinea 1 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersautoriteit en het 
monitoringcomité monitoren de uitvoering 
van het strategisch GLB-plan en de 
vooruitgang in de richting van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het strategisch GLB-plan op basis van de 
output- en resultaatindicatoren.

De beheersautoriteit en het 
monitoringcomité monitoren de uitvoering 
van het strategisch GLB-plan en de 
vooruitgang in de richting van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het strategisch GLB-plan op basis van de 
output- en resultaatindicatoren. De 
Commissie maakt elk jaar op basis van 
gegevens van de lidstaten de ecologische 
voetafdruk van de agrovoedselproductie 
en -consumptie van de EU bekend.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 119 bis
Monitoring van beleidscoherentie voor 

ontwikkeling en het onafhankelijke 
systeem voor het ontvangen van klachten

1. De verwezenlijking van de in 
artikel 6, lid 3, opgenomen doelstellingen 
wordt geanalyseerd, gemonitord en 
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beoordeeld aan de hand van SDG-
indicatoren die betrekking hebben op de 
gevolgen van het GLB, de strategische 
GLB-plannen en de daaraan verwante 
maatregelen voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie 
en voor ontwikkelingslanden.
2. De Unie en haar lidstaten breiden 
het mandaat van de EU-
marktobservatoria uit en ontwikkelen een 
methodologisch kader voor de monitoring 
van de gevolgen van het GLB voor 
ontwikkelingslanden, en met name voor 
gebieden die door het partnerland als 
gevoelig zijn aangemerkt, en/of producten 
van sectoren waar gekoppelde betalingen 
worden toegekend en waar 
crisisbeheersmaatregelen worden 
genomen.
3. De beoordeling berust onder meer 
op bewijsmateriaal van regeringen, 
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbenden in de 
ontwikkelingslanden waar de Unie handel 
mee drijft.
4. De Commissie doet de Raad en het 
Parlement een jaarverslag toekomen met 
de resultaten van de beoordeling, het 
verkregen bewijsmateriaal en de 
beleidsmaatregelen die de Unie als reactie 
daarop heeft genomen.
5. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze 
verordening aan te vullen met 
voorschriften waarin passende 
maatregelen worden vastgesteld om de 
gevolgen van het GLB, de strategische 
GLB-plannen en de daaraan verwante 
maatregelen voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie 
en voor ontwikkelingslanden te 
analyseren, te monitoren en te 
beoordelen, waarbij rekening wordt 
gehouden met relevante internationale 
initiatieven, met name door de speciale 
rapporteur van de Verenigde Naties voor 
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het recht op voedsel, de FAO en de 
Commissie voedselzekerheid.
6. Het GLB-monitoringsysteem wordt 
binnen de Unie aangevuld met een 
onafhankelijk systeem voor het ontvangen 
van klachten van personen of 
gemeenschappen die belang hebben bij 
het GLB. Klachten worden in ontvangst 
genomen door de vaste rapporteur van het 
Parlement voor beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en een raadadviseur-
auditeur van het directoraat-generaal 
voor Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling van de 
Commissie. Bewijsmateriaal kan door de 
klager of door derden worden overlegd.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 119 ter
Sociale waarborgen

 De getroffen groepen of landen komen in 
aanmerking voor sociale waarborgen 
indien is aangetoond dat het GLB een 
negatief effect heeft gehad op de 
voedselzekerheid op de lange termijn en 
ernstige problemen heeft veroorzaakt voor 
kleine producenten.

Motivering

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 15 februari 2023 en 
15 februari van elk daaropvolgend jaar tot 
en met 2030 dienen de lidstaten bij de 
Commissie een jaarlijkse prestatieverslag 
over de uitvoering van het strategisch 
GLB-plan in het voorbije begrotingsjaar in. 
Het in 2023 ingediende verslag heeft 
betrekking op de begrotingsjaren 2021 en 
2022. Voor rechtstreekse betalingen als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk II, betreft het 
verslag alleen begrotingsjaar 2022.

1. Uiterlijk op 15 februari 2023 en 
15 februari van elk daaropvolgend jaar tot 
en met 2030 dienen de lidstaten bij de 
Commissie een jaarlijks prestatieverslag in 
over de uitvoering van het strategisch 
GLB-plan in het voorbije begrotingsjaar, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
interne en externe effecten van het GLB. 
Het in 2023 ingediende verslag heeft 
betrekking op de begrotingsjaren 2021 en 
2022. Voor rechtstreekse betalingen als 
bedoeld in titel III, hoofdstuk II, betreft het 
verslag alleen begrotingsjaar 2022.

Motivering

Krachtens artikel 208 VWEU is de Unie verplicht bij de uitvoering van beleid dat gevolgen 
kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening te houden met de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 en 
141 bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
termijn van zeven jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van zeven 
jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

2. De in de artikelen 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119 bis en 141 bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
termijn van zeven jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van zeven 
jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
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voor termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken 
van elke termijn bezwaar maakt tegen een 
dergelijke verlenging.

voor termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken 
van elke termijn bezwaar maakt tegen een 
dergelijke verlenging.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegdheidsdelegatie als 
bedoeld in de artikelen 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 en 141, 
kan te allen tijde door het Europees 
Parlement of door de Raad worden 
ingetrokken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheden. Het besluit 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De bevoegdheidsdelegatie als 
bedoeld in de artikelen 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119 bis en 141, kan te allen tijde door het 
Europees Parlement of door de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheden. Het 
besluit wordt van kracht op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het 
besluit laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een krachtens de artikelen 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104 en 141 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt pas in werking als het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de datum 
van kennisgeving bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling of als 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
de Commissie vóór het verstrijken van 
deze termijn hebben meegedeeld niet 

6. Een krachtens de artikelen 4, 7, 12, 
15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104, 119 bis en 141 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als het Europees Parlement noch 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie vóór het verstrijken van deze 



PE629.646v02-00 62/64 AD\1176613NL.docx

NL

voornemens te zijn bezwaar te maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

termijn hebben meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
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