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BEKNOPTE MOTIVERING

De verplichting van de EU tot beleidscoherentie voor ontwikkeling (PCD) is neergelegd in 
artikel 208 van het Verdrag van Lissabon: de EU heeft toegezegd dat ze in al haar 
beleidsmaatregelen die voor de ontwikkelingslanden van invloed kunnen zijn, rekening zal 
houden met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking en dat ze 
tegenstrijdigheden tussen deze beleidsmaatregelen zal voorkomen. Voor de EU zijn 
voedselzekerheid en duurzame landbouw prioritaire gebieden van de 
ontwikkelingssamenwerking. In het desbetreffende beleidskader van de EU1 (2010) wordt 
onderstreept dat beleidscoherentie voor ontwikkeling van belang is voor de mondiale 
voedselzekerheid en wordt in het bijzonder gewezen op het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van de EU (GLB). 

Hoewel het gebrek aan samenhang tussen het GLB en de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking sinds de uitfasering van exportsubsidies verminderd is, blijft de 
onsamenhangendheid problematisch. GLB-subsidies en maatregelen ter ondersteuning van de 
markten die leiden tot een grotere uitvoer of invoer van bepaalde goederen naar of van 
ontwikkelingslanden, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling. Ook kan een 
landbouwproductie die intensief gebruik maakt van hulpbronnen negatieve gevolgen hebben 
voor het klimaat. 

De "horizontale verordening" die we hier amenderen voorziet in een aanpassing van de 
voorschriften inzake financiering, beheer en monitoring voor verschillende GLB-maatregelen. 
Deze "interventies" worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en 
het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), die vaak de twee "pijlers" 
van het GLB worden genoemd. Na 2021 zal het GLB beschikken over een nieuw 
uitvoeringsmodel dat de lidstaten meer verantwoordelijkheid geeft bij het vaststellen van 
nationale prioriteiten. Dit nieuwe model gaat gepaard met een accentverschuiving van 
naleving naar prestaties. Daarnaast is ook conditionaliteit een belangrijk kenmerk van het 
GLB. 

De rapporteur is ingenomen met de accentverschuiving naar een nieuwe, op resultaten 
gebaseerde aanpak van het GLB die bevorderlijk kan zijn voor de samenhang met het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking, klimaat en milieu. Aangezien de lidstaten zelf de 
streefcijfers zullen vaststellen in hun nationale plannen, is er wel aanzienlijk veel ruimte voor 
een beperktere ambitie en een "race naar de bodem". Wanneer we dit wetgevingsvoorstel 
analyseren vanuit het oogpunt van PCD, zien we dat die beleidscoherentie voor ontwikkeling 
onvoldoende naar voren komt in de voorschriften voor financiering, beheer en monitoring. 

De rapporteur stelt daarom voor de verordening te wijzigen en er een sterkere verbintenis tot 
PCD in tot uiting te brengen. Daarnaast moeten de belanghebbenden in de verschillende fasen 
van planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van het GLB worden geraadpleegd. De 
wijzigingen behelzen onder meer: 

1 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad en het Europees Parlement: een EU-
beleidskader voor steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak van voedselzekerheidsproblemen. COM(2010)127 definitief. 
Brussel, EC, 31 maart 2010.
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– een verduidelijking en accentuering van de verplichting tot PCD die de EU en de 
lidstaten zijn aangegaan in het kader van het VWEU, en van hun verplichtingen in het 
kader van de Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs; 

– systematische monitoring van de PCD-indicatoren, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen, de streefcijfers in verband met het klimaat en de 
wereldwijde voetafdruk van het GLB; uitbreiding van het bestaande 
monitoringmechanisme voor landbouwmarkten aan de hand waarvan de externe 
handelsstromen van gevoelige producten naar en van ontwikkelingspartnerlanden kunnen 
worden getraceerd; 

– raadpleging van een brede groep belanghebbenden, waaronder ontwikkelingspartners en -
deskundigen, voordat de strategische GLB-plannen van de lidstaten worden vastgesteld. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

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 
43, lid 2,

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 

(1) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen, kansen moet 
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name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.

benutten door het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen in 
plattelandsgebieden, door sociale 
integratie te stimuleren, 
ontwikkelingskloven tussen gebieden te 
dichten, door de strijd tegen en de 
aanpassing aan klimaatverandering te 
bevorderen, en daarbij onderzoek en 
innovatie van de laboratoria naar het veld 
en de markt te brengen. In de mededeling 
wordt ook de mondiale dimensie van het 
GLB benadrukt en wordt gewezen op de 
toezeggingen van de Unie om de 
beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling (PCSD) te vergroten. Het 
GLB moet voorts hervormd worden om 
tegemoet te kunnen komen aan de zorgen 
en wensen van burgers inzake een 
duurzame landbouwproductie en de 
gevolgen ervan voor derde landen, in het 
bijzonder ontwikkelingslanden, aan te 
kunnen pakken, waarbij gewaarborgd 
wordt dat de bevolking van deze landen 
beschikt over voedzaam, veilig en gezond 
voedsel, en waarbij de duurzame 
ontwikkeling en het efficiënt beheer van 
natuurlijke hulpbronnen als water, grond 
en lucht worden bevorderd om de 
bescherming van biodiversiteit en de 
instandhouding van habitats en 
landschappen te kunnen garanderen, 
overeenkomstig de internationale 
verplichtingen en toezeggingen van de 
Unie, waaronder de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
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zodanig worden aangepast dat een grotere 
nadruk komt te liggen op resultaten en 
prestaties. In het kader daarvan moet de 
Unie de basisbeleidsdoelstellingen, 
interventietypen en basisvereisten van de 
Unie vaststellen terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
en meer verantwoording moeten afleggen 
over de wijze waarop zij aan die 
doelstellingen voldoen. Bijgevolg moet 
worden gezorgd voor een grotere 
subsidiariteit zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale 
omstandigheden en behoeften. Daarom 
moeten de lidstaten in het nieuwe 
uitvoeringsmodel de verantwoordelijkheid 
krijgen om hun GLB-interventies toe te 
snijden op de basisvereisten van de Unie 
zodat ze maximaal kunnen bijdragen aan 
de GLB-doelstellingen, en om het 
nalevings- en controlekader voor 
begunstigden op te zetten en uit te werken.

zodanig worden aangepast dat een grotere 
nadruk komt te liggen op duurzame 
landbouw. In het kader daarvan moet de 
Unie de basisbeleidsdoelstellingen, 
interventietypen en basisvereisten van de 
Unie vaststellen, ook wat de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
(PCD) betreft, terwijl de lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
en meer verantwoording moeten afleggen 
over de wijze waarop zij aan die 
doelstellingen voldoen. Bijgevolg moet 
worden gezorgd voor een grotere 
subsidiariteit zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale 
omstandigheden en behoeften. Daarom 
moeten de lidstaten in het nieuwe 
uitvoeringsmodel de verantwoordelijkheid 
krijgen om hun GLB-interventies toe te 
snijden op hun specifieke behoeften en de 
basisvereisten van de Unie zodat ze 
maximaal kunnen bijdragen aan de GLB-
doelstellingen, en om het nalevings- en 
controlekader voor begunstigden op te 
zetten en uit te werken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (8 bis) De uitvoering van het GLB moet 
samenhangen met de doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking, als bedoeld 
in artikel 208 van het Verdrag, met 
inbegrip van onder meer de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling. In 
overeenstemming met deze 
beleidscoherentie mogen de uit hoofde 
van deze verordening genomen 
maatregelen geen gevaar vormen voor de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, met name de minst 
ontwikkelde landen, en mogen zij 
evenmin de verwezenlijking van de 



AD\1176525NL.docx 7/31 PE629.647v02-00

NL

verplichtingen inzake matiging van de 
klimaatverandering, waartoe de Unie zich 
uit hoofde van de Overeenkomst van 
Parijs inzake klimaatverandering heeft 
verbonden, in de weg staan.

Motivering

Op grond van artikel 208 van het VWEU moet de EU bij de uitvoering van beleid rekening 
houden met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de 
landbouw in de ontwikkelingslanden en het vergroten van de mondiale voedselzekerheid zijn 
essentiële EU-doelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking. Het GLB heeft externe 
gevolgen die vooral van invloed zijn op het handelsverkeer van landbouwproducten. Het 
beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling vereist dat eventuele nadelige gevolgen van 
dit beleid voor de plaatselijke landbouwmarkten en producenten in de ontwikkelingslanden 
moeten worden onderzocht en waar mogelijk vermeden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is van cruciaal belang om door 
de lidstaten geaccrediteerde betaalorganen 
te betrekken in het nieuwe 
uitvoeringsmodel voor het verkrijgen van 
redelijke zekerheid dat de doelstellingen en 
streefcijfers van de desbetreffende 
strategische GLB-plannen worden bereikt 
met de interventies die uit de 
Uniebegroting worden gefinancierd. 
Daarom moet in deze verordening 
uitdrukkelijk worden bepaald dat alleen 
uitgaven van geaccrediteerde 
betaalorganen vergoed mogen worden uit 
de Uniebegroting. Daarnaast moeten de 
uitgaven die de Unie financiert voor de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
genoemde interventies, een 
corresponderende output hebben met 
betrekking tot en voldoen aan de 
basisvereisten van de Unie en de 
governancesystemen.

(11) Het is van cruciaal belang om door 
de lidstaten geaccrediteerde betaalorganen 
te betrekken in het nieuwe 
uitvoeringsmodel voor het verkrijgen van 
redelijke zekerheid dat de doelstellingen en 
streefcijfers van de desbetreffende 
strategische GLB-plannen worden bereikt 
met de interventies die uit de 
Uniebegroting worden gefinancierd. 
Daarom moet in deze verordening 
uitdrukkelijk worden bepaald dat alleen 
uitgaven van geaccrediteerde 
betaalorganen vergoed mogen worden uit 
de Uniebegroting. Daarnaast moeten de 
uitgaven die de Unie financiert voor de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
genoemde interventies, een 
corresponderende output hebben met 
betrekking tot en voldoen aan de 
basisvereisten van de Unie en de 
governancesystemen. Zij moeten tevens 
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bijdragen aan de verwezenlijking van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's). Volgens de beginselen van solide 
financieel beheer en om de financiële 
middelen van de Unie optimaal te 
gebruiken, moet een brede groep 
belanghebbenden worden geraadpleegd 
over de planning en toewijzing van 
middelen van de Unie en nationale 
middelen. Een dergelijke raadpleging 
dient zowel te worden georganiseerd door 
de lidstaten voordat zij hun strategische 
GLB-plannen vaststellen, als door de 
Commissie voordat zij de nationale 
strategieën goedkeurt. 
Ontwikkelingspartners moeten daarbij 
worden betrokken voor vraagstukken in 
verband met beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en de gevolgen van het GLB 
voor de bevolking van 
ontwikkelingslanden, met name de minst 
ontwikkelde landen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om de Commissie de 
middelen te verschaffen die zij nodig heeft 
om haar verantwoordelijkheden te 
vervullen wat betreft het garanderen van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling bij de 
tenuitvoerlegging van het GLB, zoals 
bedoeld in Verordening (EU) nr. …/… 
[de verordening inzake de strategische 
GLB-plannen], moet worden voorzien in 
een uitgebreide bewakingscapaciteit die 
het gemakkelijker maakt om de externe 
effecten van het GLB te volgen, in het 
bijzonder de effecten op 
ontwikkelingslanden.

Amendement 7
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Met het oog op het nieuwe 
uitvoeringsmodel van het GLB, waarin de 
nadruk op de resultaten ligt, is het 
noodzakelijk om de output en impact te 
meten met betrekking tot alle 
doelstellingen van het GLB die worden 
vermeld in de artikelen 5 en 6 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], 
zodat doeltreffende aanwending van de 
GLB-fondsen kan worden gegarandeerd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) Overeenkomstig het 
beginsel van begrotingsefficiëntie moeten 
in het kader van het GLB geen publieke 
middelen worden uitgegeven op een wijze 
die andere kosten met zich meebrengt 
voor het milieu, de volksgezondheid of 
ontwikkelingshulp. Dergelijke schadelijke 
activiteiten dienen niet gefinancierd te 
worden met GLB-middelen. Om de 
effectiviteit van GLB- en Unie-uitgaven te 
kunnen waarborgen moet in het concept 
van 'risico voor de financiële belangen 
van de Uniebegroting' daarom ook 
risico’s voor het milieu, de 
volksgezondheid en de beleidscoherentie 
voor ontwikkeling worden opgenomen. 
Dit draagt ook bij aan de samenhang 
tussen de prioriteiten en doelstellingen 
van het GLB en ander beleid van de Unie. 
Door extra kosten op andere gebieden tot 
een minimum te beperken, kan een 
doelmatige besteding van 
overheidsmiddelen worden gewaarborgd.
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Motivering

Kosten die voortvloeien uit gevolgen voor het milieu, de volksgezondheid, sociale structuren 
of ontwikkeling worden gemaakt op andere terreinen van overheidsuitgaven, waaronder EU-
uitgaven. Dit betekent dat meerdere keren wordt betaald wanneer er geen sprake is van 
doeltreffendheid. Er wordt bijvoorbeeld eerst een betaling gedaan die overproductie 
stimuleert, vervolgens wordt er betaald om de gevolgen van crises op te vangen en daarna 
nog eens in het kader van ontwikkelingshulp. Ook is het mogelijk dat er eerst wordt betaald 
voor vervuilende landbouwpraktijken, vervolgens om de vervuiling teniet te doen of 
ecosystemen te herstellen, of nogmaals om drinkwater te zuiveren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Wat de meerjarige 
prestatiemonitoring betreft, moet de 
Commissie ook de bevoegdheid krijgen om 
betalingen te schorsen. Daarom moet de 
Commissie ingeval er sprake is van te trage 
of onvoldoende vooruitgang richting de 
streefcijfers als vermeld in het nationale 
strategisch GLB-plan, de bevoegdheid 
krijgen om de betrokken lidstaat door 
middel van een uitvoeringshandeling te 
verzoeken de nodige corrigerende acties uit 
te voeren op basis van een actieplan met 
duidelijke voortgangsindicatoren dat is 
opgesteld in overleg met de Commissie. De 
in artikel 94 bedoelde partners moeten bij 
de opstelling van het actieplan worden 
betrokken. Ingeval de lidstaat het actieplan 
niet indient of uitvoert of ingeval het 
actieplan duidelijk tekortschiet, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om de 
maandelijkse of tussentijdse betalingen 
door middel van een uitvoeringshandeling 
te schorsen. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan naleving van de 
milieuwetgeving van de Unie, alsmede 
aan de toezeggingen die de Unie en de 
lidstaten hebben gedaan in het kader van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
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ontwikkeling, en aan de verplichtingen uit 
hoofde van het Verdrag.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Evenals in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
betalingen te schorsen wanneer de 
governancesystemen ernstige 
tekortkomingen vertonen, zoals niet-
naleving van de basisvereisten van de Unie 
en onbetrouwbaarheid van de rapportage. 
Wel moeten de voorwaarden voor de 
schorsing van betalingen worden getoetst 
om het mechanisme efficiënter te maken. 
De financiële gevolgen van dergelijke 
schorsingen moeten in een ad-
hocconformiteitsprocedure worden 
bepaald.

(31) Evenals in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
betalingen te schorsen wanneer de 
governancesystemen ernstige 
tekortkomingen vertonen, zoals niet-
naleving van de basisvereisten van de Unie 
en onbetrouwbaarheid van de rapportage. 
Gebrek aan samenhang tussen de 
uitvoering van het GLB en van ander 
beleid van de Unie, onder meer de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en 
de verplichtingen inzake klimaat, milieu 
en mensenrechten, moet worden 
beschouwd als een ernstige tekortkoming 
in de governancesystemen van de 
lidstaten. Wel moeten de voorwaarden 
voor de schorsing van betalingen worden 
getoetst om het mechanisme efficiënter te 
maken. De financiële gevolgen van 
dergelijke schorsingen moeten in een ad-
hocconformiteitsprocedure worden 
bepaald.

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet samenhangen met het ontwikkelingsbeleid van 
de EU, zoals onderkend wordt in de mededeling van de Commissie over de toekomst van 
voeding en landbouw (COM(2017) 713 final), en door de Raad en de lidstaten in de "Nieuwe 
Europese consensus inzake ontwikkeling" van 2017. In dit licht bezien moeten sancties 
worden verbonden aan gebrek aan samenhang tussen de uitvoering van het GLB en de 
bredere externe doelstellingen van de Unie wanneer dit het gevolg is van opzettelijke acties.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig artikel 317 van het 
Verdrag is de Commissie verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Uniebegroting in 
samenwerking met de lidstaten. De 
Commissie moet derhalve bevoegd zijn om 
door middel van uitvoeringshandelingen te 
bepalen of de door de lidstaten verrichte 
uitgaven in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. De lidstaten moeten het recht 
hebben hun betalingsbesluiten te 
verantwoorden en een beroep te doen op 
bemiddeling wanneer zij het niet met de 
Commissie eens kunnen worden. Om de 
lidstaten juridische en financiële zekerheid 
te bieden over de in het verleden verrichte 
uitgaven moet een verjaringstermijn 
worden vastgesteld waarbinnen de 
Commissie moet bepalen welke financiële 
gevolgen moeten worden verbonden aan de 
niet-conformiteit.

(41) Overeenkomstig artikel 317 van het 
Verdrag is de Commissie verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Uniebegroting in 
samenwerking met de lidstaten. De 
Commissie moet derhalve bevoegd zijn om 
door middel van uitvoeringshandelingen te 
bepalen of de door de lidstaten verrichte 
uitgaven in overeenstemming zijn met het 
Unierecht, met de prioriteiten van de Unie 
en met de door haar gesloten 
internationale overeenkomsten, onder 
meer de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs inzake klimaatverandering. 
Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan het beginsel van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling, alsook aan de 
beleidsdoelstellingen inzake klimaat en 
milieu van de Unie, zoals vastgesteld in 
artikel 191 van het Verdrag. Het 
landbouwbeleid en de financiering ervan 
mogen geen belemmering vormen voor de 
werking van andere beleidsmaatregelen 
van de Unie. De lidstaten moeten het recht 
hebben hun betalingsbesluiten te 
verantwoorden en een beroep te doen op 
bemiddeling wanneer zij het niet met de 
Commissie eens kunnen worden. Om de 
lidstaten juridische en financiële zekerheid 
te bieden over de in het verleden verrichte 
uitgaven moet een verjaringstermijn 
worden vastgesteld waarbinnen de 
Commissie moet bepalen welke financiële 
gevolgen moeten worden verbonden aan de 
niet-conformiteit.

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet samenhangen met het ontwikkelingsbeleid van 
de EU, zoals onderkend wordt in de mededeling van de Commissie over de toekomst van 
voeding en landbouw (COM(2017) 713 final), en door de Raad en de lidstaten in de "Nieuwe 
Europese consensus inzake ontwikkeling" van 2017. In dit licht bezien moeten sancties 
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worden verbonden aan gebrek aan samenhang tussen de uitvoering van het GLB en de 
bredere externe doelstellingen van de Unie wanneer dit het gevolg is van opzettelijke acties.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) In de mededeling van de 
Commissie "De toekomst van voeding en 
landbouw" worden het intensiveren van 
milieuzorg en klimaatactie en het bijdragen 
tot de verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie 
genoemd als strategische hoofdlijnen van 
het toekomstige GLB. Derhalve is het voor 
milieu- en klimaatdoeleinden op nationaal 
en Unieniveau nodig dat gegevens uit het 
systeem voor de identificatie van de 
landbouwpercelen en andere gegevens uit 
het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem worden gedeeld. Er moet 
een regeling komen die ervoor zorgt dat de 
met het geïntegreerd systeem verzamelde 
milieu- en klimaatrelevante gegevens 
worden gedeeld tussen de publieke 
instanties van de lidstaten en met de 
instellingen en organen van de Unie. Om 
de gegevens van de verschillende publieke 
instanties efficiënter te kunnen gebruiken 
voor de productie van Europese 
statistieken, moet ook worden bepaald dat 
gegevens uit het geïntegreerd systeem voor 
statistische doeleinden beschikbaar moeten 
worden gesteld aan de organen die deel 
uitmaken van het Europees statistisch 
systeem.

(49) In de mededeling van de 
Commissie "De toekomst van voeding en 
landbouw" worden het intensiveren van 
milieuzorg en klimaatactie en het bijdragen 
tot de verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie 
genoemd als strategische hoofdlijnen van 
het toekomstige GLB. In de mededeling 
wordt voorts benadrukt dat het GLB een 
mondiale dimensie heeft en wordt 
verklaard dat de Unie zich ertoe 
verbonden heeft de beleidscoherentie voor 
duurzame ontwikkeling (PCSD) te 
versterken. Derhalve is het voor milieu- en 
klimaatdoeleinden, voor de 
verwezenlijking van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen, voor de 
samenhang met ander intern en extern 
beleid van de Unie en met het oog op 
beleidscoherentie voor ontwikkeling nodig 
dat gegevens uit het systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen en 
andere gegevens uit het geïntegreerd 
beheers- en controlesysteem op nationaal 
niveau en op Unieniveau worden gedeeld. 
Er moet een regeling komen die ervoor 
zorgt dat de met het geïntegreerd systeem 
verzamelde voor deze doeleinden 
relevante gegevens worden gedeeld tussen 
de publieke instanties van de lidstaten en 
met de instellingen en organen van de 
Unie. Om de gegevens van de 
verschillende publieke instanties efficiënter 
te kunnen gebruiken voor de productie van 
Europese statistieken, moet ook worden 
bepaald dat gegevens uit het geïntegreerd 
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systeem voor statistische doeleinden 
beschikbaar moeten worden gesteld aan de 
organen die deel uitmaken van het 
Europees statistisch systeem.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (49 bis) Een aanvullende 
strategische hoofdlijn om de samenhang 
tussen de GLB-gerelateerde 
handelsresultaten van de agrofoodsector 
enerzijds en het ontwikkelingsbeleid van 
de Unie anderzijds te waarborgen moet 
ook worden gevolgd bij de planning en 
uitvoering van het beleid en de 
instrumenten van het GLB door de 
lidstaten, met name in verband met de 
inzet van vrijwillige gekoppelde steun en 
van landbouwreserve bij de aanpak van 
crisissituaties op de markten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gelet op de internationale structuur 
van het handelsverkeer van 
landbouwproducten en omwille van een 
goede werking van de interne markt moet 
de samenwerking tussen de lidstaten 
worden georganiseerd. Ook moet op 
Unieniveau een centraal 
documentatiesysteem worden opgezet over 
in derde landen gevestigde ondernemingen 
die betalingen ontvangen of verrichten.

(53) Gelet op de internationale structuur 
van het handelsverkeer van 
landbouwproducten en omwille van een 
goede werking van de interne markt en de 
naleving van de verplichtingen inzake 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, moet 
de samenwerking tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en derde 
landen worden georganiseerd. Ook moet 
op Unieniveau een centraal 
documentatiesysteem worden opgezet over 
in derde landen gevestigde ondernemingen 
die betalingen ontvangen of verrichten. Dat 
systeem moet bijdragen tot de opsporing 
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van incoherentie tussen de uitvoering van 
het GLB en de doelstellingen van het 
extern beleid van de Unie. Het 
documentatiesysteem moet naar voren 
brengen welke bijdrage voornoemde 
ondernemingen in derde landen leveren 
aan de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, of welke invloed zij hebben 
op de Agenda 2030. Tevens moet het 
documentatiesysteem duidelijk maken 
welke bijdrage het GLB, met name de 
externe dimensie ervan, levert aan de 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie 
overeenkomstig artikel 208 van het 
Verdrag.

Motivering

In de geest van solide en doeltreffende samenwerking met derde landen dient de Commissie 
haar dialoog met partnerlanden over elk aspect dat van invloed is op hun 
ontwikkelingsproces uit te breiden, los van het feit of deze aspecten al dan niet rechtstreeks 
verband houden met het beleidskader van de Unie. De input van de partners van de Unie 
moet gericht zijn op de aanwijzing en correctie van incoherentie in het EU-beleid. Dit wordt 
vergemakkelijkt door de verzameling en uitwisseling van gegevens.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Conditionaliteit is een belangrijk 
onderdeel van het GLB, met name wat de 
milieu- en klimaatelementen van dit beleid 
betreft, maar ook in het kader van de 
volksgezondheid en diergerelateerde 
aangelegenheden. Dit impliceert dat 
controles moeten worden verricht en zo 
nodig sancties moeten worden toegepast 
om de doeltreffendheid van het 
conditionaliteitssysteem te waarborgen. 
Voor een gelijk speelveld tussen 
begunstigden in verschillende lidstaten is 
het noodzakelijk dat bepaalde algemene 

(55) Conditionaliteit is een belangrijk 
onderdeel van het GLB dat ervoor zorgt 
dat de betalingen een hoge mate van 
duurzaamheid tot stand brengen, 
bijvoorbeeld bij het gebruik van 
pesticiden, en dat een gelijk speelveld 
garandeert voor landbouwers binnen en 
tussen de lidstaten, met name wat de 
milieu- en klimaatelementen van dit beleid 
betreft, maar ook in het kader van de 
volksgezondheid en het dierenwelzijn. Dit 
impliceert dat controles moeten worden 
verricht en zo nodig sancties moeten 
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regels voor conditionaliteitscontroles en -
sancties op Unieniveau worden ingevoerd.

worden toegepast om de doeltreffendheid 
van het conditionaliteitssysteem te 
waarborgen. Voor een dergelijk gelijk 
speelveld tussen begunstigden in 
verschillende lidstaten is het noodzakelijk 
dat bepaalde algemene regels voor 
conditionaliteit, en controles en sancties 
in verband met niet-naleving, op 
Unieniveau worden ingevoerd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) In dit verband moet de rol van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van de media en niet-gouvernementele 
organisaties en hun bijdrage aan het 
versterken van het overheidscontrolekader 
tegen fraude en misbruik van publieke 
gelden, worden onderkend.

(67) In dit verband moet de rol van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van de media en niet-gouvernementele 
organisaties en hun bijdrage aan het 
versterken van het overheidscontrolekader 
tegen fraude en misbruik van publieke 
gelden, worden onderkend. Voornoemde 
belanghebbenden moeten voorts worden 
gestimuleerd incoherentie tussen de 
uitvoering van het GLB en ander actueel 
beleid van de Unie, met name het milieu- 
en ontwikkelingsbeleid, naar voren te 
halen en onder de aandacht te brengen 
van de bij Verordening (EU) .../... [ 
verordening inzake de strategische GLB-
plannen] ingestelde raadadviseur-
auditeur van de Commissie.

Motivering

In de "Consensus inzake ontwikkeling" van 2005, die in 2017 werd bevestigd met de "Nieuwe 
consensus inzake ontwikkeling", heeft de EU zich ertoe verbonden het beginsel van deelname 
van niet-statelijke actoren te erkennen en te versterken, zodat zij voldoet aan de 
ontwikkelingsdoelstellingen van partners uit derde landen. De functie van raadadviseur-
auditeur van de Commissie is ingesteld bij de amendering van de verordening inzake 
strategische plannen.

Amendement 17
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Voorstel voor een verordening
Overweging 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82) Daarnaast moeten de 
uitvoeringsbevoegdheden van de 
Commissie gelden voor regels voor een 
uniforme uitvoering van de verplichtingen 
van de lidstaten met betrekking tot de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, en de regels die nodig zijn 
voor een uniforme toepassing van controles 
in de Unie.

(82) Daarnaast moeten de 
uitvoeringsbevoegdheden van de 
Commissie gelden voor regels voor een 
uniforme uitvoering van de verplichtingen 
van de lidstaten met betrekking tot de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, waarin het beginsel van 
begrotingsefficiëntie moet worden 
geïntegreerd door GLB-betalingen die de 
Uniebegroting voor aanvullende kosten 
plaatsen onmogelijk te maken, en voor de 
regels die nodig zijn voor een uniforme 
toepassing van controles in de Unie. De 
Commissie dient dan ook regels vast te 
stellen met het oog op waarborging van de 
coherentie tussen de uitvoering van het 
GLB door de lidstaten en het andere 
beleid van de Unie, waarbij zij in het 
bijzonder aandacht besteedt aan de in 
artikel 11 en artikel 191 van het Verdrag 
vastgelegde eisen inzake 
milieubescherming, alsmede aan de in 
artikel 208 van het Verdrag bedoelde 
verplichtingen inzake beleidscoherentie 
voor ontwikkeling.

Motivering

Kosten die voortvloeien uit gevolgen voor het milieu, de volksgezondheid, sociale structuren 
of ontwikkeling worden gemaakt op andere terreinen van overheidsuitgaven, waaronder EU-
uitgaven. Dit betekent dat meerdere keren wordt betaald wanneer er geen sprake is van 
doeltreffendheid. Er wordt bijvoorbeeld eerst een betaling gedaan die overproductie 
stimuleert, vervolgens wordt er betaald om de gevolgen van crises op te vangen en daarna 
nog eens in het kader van ontwikkelingshulp. Ook is het mogelijk dat er eerst wordt betaald 
voor vervuilende landbouwpraktijken, vervolgens om de vervuiling teniet te doen of 
ecosystemen te herstellen, of nogmaals om drinkwater te zuiveren.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) maatregelen die nodig zijn om het 
GLB te analyseren, te beheren, te 
monitoren, er informatie over uit te 
wisselen en uit te voeren, alsmede 
maatregelen inzake de uitvoering van 
controlesystemen en technische en 
administratieve ondersteuning;

(a) maatregelen die nodig zijn om het 
GLB, de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs inzake klimaatverandering te 
analyseren, te beheren, te monitoren, er 
informatie over uit te wisselen en uit te 
voeren, alsmede maatregelen inzake de 
uitvoering van controlesystemen en 
technische en administratieve 
ondersteuning;

Motivering

Op grond van artikel 208 VWEU moet al het EU-beleid rekening houden met de 
doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. Het vergroten van de mondiale 
voedselzekerheid en het bevorderen van de ontwikkeling van robuuste landbouwstelsels in de 
ontwikkelingslanden zijn belangrijke doelstellingen van de EU-ontwikkelingssamenwerking 
en maken deel uit van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.  De voorschriften van de 
interne markt voor de landbouwsector hebben rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid van 
die stelsels in ontwikkelingslanden.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de acties die de Commissie uitvoert 
met behulp van teledetectietoepassingen 
voor de in artikel 23 bedoelde monitoring 
van agrarische hulpbronnen;

(c) de acties die de Commissie uitvoert 
met behulp van teledetectietoepassingen 
voor de in artikel 23 bedoelde monitoring 
van agrarische hulpbronnen en de 
deelname van de lidstaten aan 
landbouwpraktijken die stroken met de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering;
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Motivering

Op grond van artikel 208 VWEU moet in al het EU-beleid rekening gehouden worden met de 
doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. Uitbreiding van de mondiale 
voedselzekerheid en bevordering van de ontwikkeling van robuuste landbouwstelsels in de 
ontwikkelingslanden zijn belangrijke doelstellingen van de EU-ontwikkelingssamenwerking 
en zijn tevens duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.  De internemarktvoorschriften voor de 
landbouwsector hebben rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid van deze stelsels in 
ontwikkelingslanden. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) studies over het GLB en evaluaties 
van de uit de fondsen gefinancierde 
maatregelen, met inbegrip van de 
verbetering van evaluatiemethoden en de 
uitwisseling van informatie over praktijken 
in het kader van het GLB, alsmede studies 
die samen met de Europese 
Investeringsbank (EIB) zijn verricht, 
waarbij alle in artikel 94 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
relevante actoren worden betrokken, met 
name lokale, regionale, nationale en 
internationale belanghebbenden, 
deskundigen uit de academische wereld 
en ngo's; 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de bijdrage aan de in het kader van 
de plattelandsontwikkelingsinterventies 
genomen maatregelen op het gebied van de 
verspreiding van informatie, de 

(h) de bijdrage aan de in het kader van 
de plattelandsontwikkelingsinterventies 
genomen maatregelen op het gebied van de 
verspreiding van informatie, de 
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bewustmaking, de bevordering van 
samenwerking en de uitwisseling van 
ervaringen op Unieniveau, waaronder het 
netwerken van de betrokken partijen;

bewustmaking van onder meer de 
mondiale gevolgen van het GLB, de 
bevordering van samenwerking en de 
uitwisseling van ervaringen op lokaal, 
regionaal, nationaal, internationaal en 
Unieniveau, waaronder het netwerken van 
de betrokken partijen;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) effecten van het GLB op derde 
landen, in het bijzonder 
ontwikkelingslanden.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevordering en waarborging van 
een geharmoniseerde toepassing van de 
Unieregelgeving.

(d) bevordering en waarborging van 
een geharmoniseerde toepassing van de 
Unieregelgeving en van de door de Unie 
toe te passen voorschriften die 
voortvloeien uit de betreffende 
internationale verdragen.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Monitoring is noodzakelijk om inzicht te verwerven in de externe gevolgen van intern EU-
beleid voor de ontwikkelingslanden en op die manier beleidscoherentie voor ontwikkeling te 
realiseren.   Zoals vastgelegd in artikel 191 VWEU mogen het GLB en de financiering ervan 
evenmin een belemmering vormen voor de verwezenlijking van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen en van de in de Overeenkomst van Parijs gestelde doelen.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) te zorgen voor agro-economische 
en agromilieuklimaatmonitoring van het 
gebruik van landbouwgrond en 
veranderingen in het gebruik van 
landbouwgrond, waaronder boslandbouw, 
en monitoring van de toestand van de 
gewassen zodat ramingen kunnen worden 
gemaakt van met name de opbrengsten en 
de landbouwproductie en de 
landbouweffecten van uitzonderlijke 
omstandigheden, alsook monitoring van 
de voortgang die is geboekt bij de 
toepassing van landbouwpraktijken die 
bijdragen tot het behalen van de 
klimaatdoelstellingen en -streefcijfers die 
zijn vastgesteld in de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en in de 
Overeenkomst van Parijs;

Motivering

Monitoring is noodzakelijk om inzicht te verwerven in de externe gevolgen van intern EU-
beleid op de ontwikkelingslanden. Zoals vastgelegd in artikel 191 VWEU mogen de klimaat- 
en milieudoelstellingen van de Unie, het GLB en de financiering ervan evenmin een 
belemmering vormen voor de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
of van de in de Overeenkomst van Parijs gestelde doelen. 
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Krachtens artikel 7, onder c), financiert de 
Commissie de acties die betrekking hebben 
op de verzameling of aankoop van 
gegevens die nodig zijn voor de uitvoering 
en monitoring van het GLB en de effecten 
van dit beleid, zowel in de Unie als 
daarbuiten, waaronder satellietgegevens, 
geospatiale gegevens en meteorologische 
gegevens, op de ontwikkeling van een 
infrastructuur voor ruimtelijke gegevens en 
van een website, op de uitvoering van 
specifieke studies over 
klimaatomstandigheden, op teledetectie bij 
de monitoring van veranderingen in het 
gebruik van landbouwgrond en de 
bodemkwaliteit en op de actualisering van 
agrometeorologische en econometrische 
gegevens en modellen. Zo nodig worden 
die acties in samenwerking met de EER, 
het JRC, nationale laboratoria en instanties 
of met betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector uitgevoerd. Dit omvat 
het delen van toegang en het bijdragen tot 
internationale initiatieven en 
gegevensbronnen waaronder het 
UNFCCC en gegevens over klimaat en 
milieu, of informatie en/of gegevens die 
bijdragen tot de transparantie van de 
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mondiale markten of het traceren van de 
verwezenlijking van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Beleidscoherentie voor ontwikkeling 

monitoren
1. Overeenkomstig artikel 208 van 
het Verdrag wordt de impact van het GLB 
op voedselsystemen en de 
voedselzekerheid op lange termijn in 
ontwikkelingslanden aan regelmatige en 
onafhankelijke beoordelingen 
onderworpen. Bij deze monitoring dient 
speciale aandacht te worden geschonken 
aan de impact van de handelsstromen van 
agrarische voedselproducten tussen de 
Unie en ontwikkelingslanden op: 
(a)  voedselproductie, -verwerking en -
distributie in de minst ontwikkelde 
landen;
(b)  lokale kleine producenten en 
vrouwelijke landbouwers;
(c) producten die door 
ontwikkelingslanden als gevoelig worden 
beschouwd;
(d)  producten uit sectoren waarin 
gekoppelde GLB-betalingen worden 
gedaan en crisisbeheersmaatregelen in 
het kader van het GLB worden genomen.
2. Bij de beoordeling wordt gekeken 
naar gegevens van waarnemingscentra 
voor de Uniemarkt, case studies, 
verslagen over de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen en door 
partnerlanden en andere 
belanghebbenden, zoals 
middenveldorganisaties, aangeleverd 
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bewijsmateriaal. Hiertoe wordt het 
sectorale en geografische 
toepassingsgebied van de 
marktwaarnemingscentra van de Unie 
uitgebreid zodat deze ook activiteiten 
kunnen uitvoeren met betrekking tot 
producten die door partnerlanden als 
gevoelig worden beschouwd, alsook in de 
minst ontwikkelde landen. Ter aanvulling 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast, waarin zij bepaalt welk 
toepassingsgebied de beoordeling heeft en 
welke procedure bij de beoordeling wordt 
gevolgd.
3. Indien de monitoringgegevens 
duiden op een risico van negatieve 
uitwerking op de productie en verwerking 
van agrarische voedingsproducten of de 
voedselveiligheid van een 
ontwikkelingsland, laat de Commissie een 
vroegtijdige waarschuwing uitgaan, 
waarmee de aanzet wordt gegeven tot 
overleg tussen de Unie en de betrokken 
agrarische gemeenschappen, alsmede 
overheden van partnerlanden, om 
overeenstemming te bereiken over 
herstelmaatregelen. De getroffen partijen 
komen in aanmerking voor een sociale 
waarborg.
4. Indien er geen vroegtijdige 
waarschuwing wordt gegeven maar er 
niettemin negatieve gevolgen optreden, 
kan de getroffen partij een klacht 
indienen. Klachten worden in ontvangst 
genomen door de vaste rapporteur van het 
Europees Parlement voor 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, 
waarna de klacht wordt behandeld door 
raadadviseurs-auditeurs van de 
Commissie. De getroffen groepen en 
andere betrokken partijen kunnen 
bewijsmateriaal overleggen.
5. De Commissie doet het Parlement 
en de Raad jaarlijks een verslag toekomen 
met de resultaten van de beoordeling, het 
verkregen bewijsmateriaal en de 
beleidsmaatregelen die de EU als reactie 
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hierop heeft genomen.

Motivering

Met deze procedure wordt beoogd een mechanisme in te stellen dat de beleidscoherentie voor 
ontwikkeling monitort en de Commissie tegelijkertijd in staat stelt signalen op te vangen van 
potentieel getroffen markten en gemeenschappen. De reeds bestaande 
marktwaarnemingscentra gaan hierdoor een grotere rol spelen. De functie van raadadviseur-
auditeur bestaat al binnen de Europese Commissie, waarbij EU-delegaties met handels- en 
landbouwbevoegdheden deze rol ook op zich zouden kunnen nemen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels voor de financiering uit 
hoofde van artikel 7, onder b) en c);

(a) regels voor de financiering uit 
hoofde van artikel 7, onder b), c) en k);

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, of niet 
in overeenstemming is met de 
internationale verdragen van de Unie 
noch met de beleidscoherentie voor 
ontwikkeling, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De informatie die op grond van artikel 7, 
onder e), wordt gefinancierd, is met name 
gericht op de verduidelijking, uitvoering en 
ontwikkeling van het GLB en op de 
bewustmaking van het publiek van de 
inhoud en de doelstellingen ervan, 
waaronder matiging van de 
klimaatverandering, bescherming van het 
milieu, dierenwelzijn, behoud van sociale 
structuren in landelijke gebieden, alsook 
van de mondiale dimensie ervan, waarbij 
verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
de uitwerkingen van het GLB op met 
name ontwikkelingslanden, alsook op het 
informeren van burgers na een crisis via 
onpartijdige en objectieve 
voorlichtingscampagnes, op de 
verstrekking van informatie aan 
landbouwers en andere partijen die actief 
zijn in landelijke gebieden, op het 
promoten van een duurzaam 
landbouwmodel van de Unie, en op de 
bevordering van het inzicht van de burgers 
in dit model.

Amendement 33



AD\1176525NL.docx 27/31 PE629.647v02-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig artikel 57, lid 2, hebben 
opgezet, voorziet in systematische 
controles die ook gericht zijn op de 
sectoren met het hoogste foutenrisico.

Het systeem dat de lidstaten 
overeenkomstig artikel 57, lid 2, hebben 
opgezet, voorziet in systematische 
controles die ook gericht zijn op de 
sectoren met het hoogste foutenrisico en 
waarin deze risico's gezien hun aard de 
meeste schade kunnen aanrichten aan het 
milieu, het klimaat, de volksgezondheid en 
de gezondheid van dieren.

Motivering

Hiermee wordt het begrip 'risico' in overeenstemming gebracht met het nieuwe 
uitvoeringsmodel. Onder het tot nu toe toegepaste beginsel van "risico voor de fondsen" moet 
ook het doeltreffend besteden van de publieke middelen van de EU en de lidstaten worden 
verstaan. Dit betekent dat het GLB op grond van het beginsel van begrotingsefficiëntie geen 
mogelijkheid mag bieden tot besteding van publieke middelen waaruit aanvullende kosten 
voortvloeien, aangezien dergelijke geëxternaliseerde kosten uiteindelijk toch weer met 
publieke middelen moeten worden gedekt.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Controles worden niet verricht door de 
lidstaten op het niveau van de EIB of 
andere internationale financiële 
instellingen waarvan een lidstaat 
aandeelhouder is. Deze stelselmatige 
controles op conformiteit en coherentie 
worden verricht op Unieniveau of op een 
ander aangewezen niveau.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten garanderen dat 
gegevensreeksen die worden verzameld 
via het geïntegreerde systeem en waarmee 
de Commissie de uitwerkingen van het 
GLB, de strategische GLB-plannen en de 
interventies die worden gesteund in het 
kader van de ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Unie en de doelstellingen voor 
ontwikkelingslanden, kan analyseren, 
bewaken en beoordelen, kosteloos met de 
Commissie worden gedeeld en, indien 
nodig, met de nationale organen van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor 
het opstellen van de strategische GLB-
plannen, alsook met de nationale 
beheersautoriteiten voor de strategische 
GLB-plannen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 bis
Bewijs van verantwoorde investeringen en 

goede praktijken
Ondernemingen die wensen dat bij de 
beoordeling uit hoofde van artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. …/… [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
rekening wordt gehouden met hun 
investeringen en goede praktijken die 
mogelijk negatieve uitwerkingen 
compenseren, dienen de Commissie het 
noodzakelijke bewijsmateriaal te doen 
toekomen.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
 Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie een lijst van in een derde land 
gevestigde ondernemingen waarvoor het 
betrokken bedrag in die lidstaat betaald of 
ontvangen is of had moeten worden.

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie een lijst van in een derde land 
gevestigde ondernemingen waarvoor het 
betrokken bedrag in die lidstaat betaald of 
ontvangen is of had moeten worden. Zo 
nodig nodigt de Commissie deskundigen 
uit derde landen uit, onder meer uit 
ontwikkelingslanden, met het oog op het 
verkrijgen van een beoordeling van de 
externe effecten van de uitvoering van het 
GLB op het niveau van de lidstaten.

Motivering

In de geest van degelijke en doeltreffende samenwerking met derde landen, dient de 
Commissie haar dialoog met partnerlanden over elk aspect dat van invloed is op hun 
ontwikkelingsproces uit te breiden. De van de partners van de Unie afkomstige inbreng is 
bedoeld om incoherentie van het EU-beleid, met name het gebrek aan coherentie tussen de 
externe aspecten van het intern beleid en het extern beleid op zich, aan het licht te brengen en 
te corrigeren. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het overleggen van het in artikel 
76 bis bedoelde bewijsmateriaal met 
betrekking tot verantwoorde investeringen 
en goede praktijken;
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