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Amendement 25
Maria Noichl

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,

Or. de

Amendement 26
Maria Noichl

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de VN-verklaring 
van de rechten van de boeren en andere 
werklieden op het platteland,

Or. de

Amendement 27
Doru-Claudian Frunzulică

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 

(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 
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toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.

toekomstige uitdagingen, kansen en 
veranderingen in de positie van 
landbouwers in de waardeketen, met name 
op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen
om de ontwikkeling van bedrijven in 
plattelandsgebieden te vergemakkelijken, 
de bevordering van sociale integratie, het 
dichten van ontwikkelingskloven tussen 
gebieden, de strijd tegen en de aanpassing 
aan klimaatverandering, technologische 
veranderingen 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 en voedselzekerheid en 
moeten duurzame ontwikkeling en een 
efficiënt beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, zoals water, bodem en 
lucht, worden bevorderd.

Or. en

Amendement 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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 

(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 
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 
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naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake duurzame 
landbouwproductie.

naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB grondig worden hervormd, waarbij 
de beginselen van het beleid volledig 
worden herzien en in het beleid met name
duurzame landbouw wordt bevorderd, 
zonder pesticiden, om een eerlijke 
vergoeding van landbouwbedrijven 
mogelijk te maken en te verzekeren dat de 
bevolking gezonde voedingsmiddelen 
worden geleverd.

Or. fr

Amendement 29
Stefan Gehrold

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 
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.

(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 
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. 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. Voorts moet het GLB 
tegemoetkomen aan de zorgen en wensen 
van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.
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Or. en

Amendement 30
Maria Noichl

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 
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.

(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 
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 en inzake de effecten 
ervan op derde landen en op 
ontwikkelingslanden in het bijzonder.

Or. de

Amendement 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(1) 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 
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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 
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.

29 november 2017 met als titel "De 
toekomst van voeding en landbouw" wordt 
gekarakteriseerd door een zeer sterk 
conservatisme, aangezien erin wordt 
geconcludeerd dat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "GLB" genoemd) 
nog sterker moet gaan inspelen op 
toekomstige uitdagingen en kansen, met 
name op het vlak van het bevorderen van 
werkgelegenheid, groei en investeringen, 
de strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering en het brengen van 
onderzoek en innovatie van de laboratoria 
naar het veld en de markt. Voorts moet het 
GLB tegemoetkomen aan de zorgen en 
wensen van burgers inzake een duurzame 
landbouwproductie.

Or. fr

Amendement 32
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Daarnaast moet de 
landbouwsector in de EU beter inspelen 
op de maatschappelijke vraag op het 
gebied van voedsel en gezondheid, 
waaronder veilig, volwaardig en 
duurzaam voedsel, en op het gebied van 
dierenwelzijn, zodat de biodiversiteit wordt 
beschermd en habitats en landschappen 
in stand worden gehouden.

Or. en

Amendement 33
Maria Noichl

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
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.

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
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, 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 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.

Or. de

Amendement 34
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
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 

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
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 



AM\1172188NL.docx 9/41 PE632.096v01-00

NL

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.

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 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.

Or. en

Amendement 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
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 

(3) Het nalevingsgestuurde 
uitvoeringsmodel van het GLB moet 
zodanig worden aangepast dat een grotere 
nadruk komt te liggen op het beginsel van 
duurzame landbouw. 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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 36
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het GLB omvat interventies en 
maatregelen die in veel gevallen onder de 
in titel III van Verordening (EU) .../... van 
het Europees Parlement en de Raad [de 
verordening inzake de strategische GLB-
plannen]10 bedoelde strategische GLB-
plannen vallen. Andere volgen nog de 
traditionele nalevingslogica. Het is van 
belang dat financiering wordt verstrekt 
voor alle interventies en maatregelen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
GLB-doelstellingen. Omdat die
maatregelen en interventies bepaalde 
elementen gemeen hebben, moet de 
financiering ervan worden geregeld in 
hetzelfde samenstel van bepalingen. Waar 
nodig, moeten deze bepalingen echter in 
een verschillende behandeling voorzien. 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad11 bevatte 
voorschriften voor twee Europese 
landbouwfondsen, namelijk het Europees 
landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) (hierna de 
"fondsen" genoemd). Die fondsen moeten 
in deze verordening in stand worden 
gehouden. Gezien de reikwijdte van de 

(4) Het GLB omvat interventies en 
maatregelen die in veel gevallen onder de 
in titel III van Verordening (EU) .../... van 
het Europees Parlement en de Raad [de 
verordening inzake de strategische GLB-
plannen]10 bedoelde strategische GLB-
plannen vallen. Andere volgen nog de 
traditionele nalevingslogica. Het is van 
belang dat financiering wordt verstrekt 
voor alle interventies en maatregelen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
GLB-doelstellingen, zoals het garanderen 
van een leefbaar inkomen voor 
landbouwers en hun veerkracht in het 
hele EU-territorium met het oog op een 
betere voedselzekerheid, een groter 
concurrentievermogen, een verbeterde 
positie van de landbouwers, het bijdragen 
aan de bestrijding van 
klimaatverandering en het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling, 
werkgelegenheid, groei, sociale integratie 
en lokale ontwikkeling in 
plattelandsgebieden. Omdat die 
maatregelen en interventies bepaalde 
elementen gemeen hebben, moet de 
financiering ervan worden geregeld in 
hetzelfde samenstel van bepalingen. Waar 
nodig, moeten deze bepalingen echter in 
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hervorming moet Verordening (EU) nr. 
1306/2013 worden vervangen.

een verschillende behandeling voorzien. 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad11 bevatte 
voorschriften voor twee Europese 
landbouwfondsen, namelijk het Europees 
landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) (hierna de 
"fondsen" genoemd). Die fondsen moeten 
in deze verordening in stand worden 
gehouden. Gezien de reikwijdte van de 
hervorming moet Verordening (EU) nr. 
1306/2013 worden vervangen.

_________________ _________________

10 Verordening (EU) [...] van het Europees 
Parlement en de Raad van [...] [...] (PB L 
[...] van [...], blz. [...]).

10 Verordening (EU) [...] van het Europees 
Parlement en de Raad van [...] [...] (PB L 
[...] van [...], blz. [...]).

11 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

11 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 inzake de financiering, 
het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) 
nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) 
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

Or. en

Amendement 37
Stefan Gehrold

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (het "Verdrag") vastgelegde 
doelstellingen van het GLB te kunnen 
verwezenlijken en om te voldoen aan het 
principe van gedeeld beheer waarin artikel 
59 van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 voorziet, moeten de lidstaten de 

(8) Om de in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (het "Verdrag") vastgelegde 
doelstellingen van het GLB te kunnen 
verwezenlijken en om te voldoen aan het 
principe van gedeeld beheer waarin artikel 
59 van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 voorziet, moeten de lidstaten de 
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nodige governancesystemen opzetten. 
Daarom moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor het aanwijzen van de 
bevoegde autoriteit, het betaalorgaan, de 
coördinerende instantie en de 
certificerende instantie.

nodige governancesystemen opzetten. 
Daarom moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor het aanwijzen van de 
bevoegde autoriteit, het betaalorgaan, de 
coördinerende instantie en de 
certificerende instantie. Er dient rekening 
te worden gehouden met de noodzaak om 
het GLB af te stemmen op ander 
Uniebeleid, een onderwerp waarnaar 
specifiek wordt verwezen in artikel 208 
van het Verdrag met betrekking tot 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
(PCD).

Or. en

Amendement 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (het "Verdrag") vastgelegde 
doelstellingen van het GLB te kunnen 
verwezenlijken en om te voldoen aan het 
principe van gedeeld beheer waarin 
artikel 59 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 voorziet, moeten de lidstaten 
de nodige governancesystemen opzetten. 
Daarom moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor het aanwijzen van de 
bevoegde autoriteit, het betaalorgaan, de 
coördinerende instantie en de 
certificerende instantie.

(8) Om de in artikel 39 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (het "Verdrag") vastgelegde 
doelstellingen van het GLB te kunnen 
verwezenlijken, om een andere, meer 
fundamentele doelstelling na te streven, 
namelijk duurzame landbouw die de 
menselijke gezondheid en het milieu 
eerbiedigt, en om te voldoen aan het 
principe van gedeeld beheer waarin 
artikel 59 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 voorziet, moeten de lidstaten 
de nodige governancesystemen opzetten. 
Daarom moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor het aanwijzen van de 
bevoegde autoriteit, het betaalorgaan, de 
coördinerende instantie en de 
certificerende instantie.

Or. fr
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Amendement 39
Maria Noichl

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 en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's).

Or. de

Amendement 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een buitensporige
administratieve druk op de nationale 
instanties en landbouwers te voorkomen, 

(15) Om de administratieve druk op de 
nationale instanties en landbouwers, die 
momenteel als zeer buitensporig wordt 
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moet worden bepaald dat geen 
terugbetaling van de uit het voorgaande 
begrotingsjaar overgedragen bedragen van 
de financiële discipline mag plaatsvinden 
wanneer voor een tweede opeenvolgende 
jaar (jaar N+1) financiële discipline wordt 
toegepast dan wel wanneer het totale 
bedrag van de niet-vastgelegde kredieten 
minder dan 0,2 % van het jaarlijkse ELGF-
maximum is.

ervaren, te verlichten, moet worden 
bepaald dat geen terugbetaling van de uit 
het voorgaande begrotingsjaar 
overgedragen bedragen van de financiële 
discipline mag plaatsvinden wanneer voor 
een tweede opeenvolgende jaar (jaar N+1) 
financiële discipline wordt toegepast dan 
wel wanneer het totale bedrag van de niet-
vastgelegde kredieten minder dan 0,2 % 
van het jaarlijkse ELGF-maximum is.

Or. fr

Amendement 41
Stefan Gehrold

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.

Or. en

Amendement 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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

(24) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de steun van de Unie tijdig aan de 
begunstigden wordt betaald zodat zij er 
doeltreffend gebruik van kunnen maken. 
Als de lidstaten de in het Unierecht 
bepaalde betalingstermijnen niet naleven, 
kunnen de begunstigden ernstige 
problemen ondervinden en kan de 
jaarlijkse opstelling van de Uniebegroting 
in gevaar komen. Daarom moeten de na het 
verstrijken van de betalingstermijnen 
verrichte uitgaven worden onttrokken aan 
Uniefinanciering. In overeenstemming met 
het evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
voor beide fondsen te voorzien in 
uitzonderingen op deze algemene regel.

(24) De lidstaten wordt verzocht ervoor 
te zorgen dat de steun van de Unie tijdig 
aan de begunstigden wordt betaald zodat 
zij er doeltreffend gebruik van kunnen 
maken. Als de lidstaten de in het Unierecht 
bepaalde betalingstermijnen niet naleven, 
kunnen de begunstigden ernstige 
problemen ondervinden en kan de 
jaarlijkse opstelling van de Uniebegroting 
in gevaar komen. Daarom moeten de na het 
verstrijken van de betalingstermijnen 
verrichte uitgaven worden onttrokken aan 
Uniefinanciering. In overeenstemming met 
het evenredigheidsbeginsel moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
voor beide fondsen te voorzien in 
uitzonderingen op deze algemene regel.

Or. fr

Amendement 43
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

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 artikelen 5 en 6 van de 
verordening inzake de strategische GLB-
plannen [.../....], zodat kan worden 
gegarandeerd dat de GLB-fondsen 
doeltreffend worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 44
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) Op grond van het beginsel 
van doeltreffendheid van de begroting 
moeten in het kader van het GLB geen 
publieke middelen worden uitgegeven op 
een manier die andere kosten oplevert 
voor het milieu, de volksgezondheid of 
ontwikkelingshulp; dergelijke schadelijke 
activiteiten mogen geen GLB-financiering 
ontvangen. Daarom moet het concept van 
wat een risico vormt voor de financiële 
belangen van de Unie vanuit een 
begrotingsperspectief ook risico's voor het 
milieu, de volksgezondheid en voor 
beleidscoherentie voor ontwikkeling 
omvatten, zodat de effectiviteit van GLB-
en EU-uitgaven kan worden 
gewaarborgd. 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.

Or. en

Motivering

Kosten die voortvloeien uit effecten die verband houden met milieu, volksgezondheid, 
maatschappelijke structuren of ontwikkeling, worden geëxternaliseerd naar andere terreinen 
van publieke uitgaven, waaronder EU-uitgaven. Op deze manier worden uitgaven meerdere 
keren gedaan als er geen sprake is van doeltreffendheid, bijv. eerst een betaling die 
overproductie stimuleert, vervolgens een om de gevolgen van de crisis op te vangen en 
vervolgens nog een betaling in de vorm van ontwikkelingshulp. Of een betaling voor 
vervuilende landbouwpraktijken, vervolgens een betaling om de vervuiling op te ruimen of 
ecosystemen te herstellen en vervolgens nog een betaling om drinkwater te reinigen.
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Amendement 45
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 quater) Verrichtingen die verband 
houden met geconcentreerde diervoeder 
mogen niet via het GLB worden
gefinancierd.

Or. en

Amendement 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Uiterlijk op 15 februari N+1 
moeten de lidstaten de jaarrekeningen en 
een jaarlijks prestatieverslag over de 
uitvoering van het strategisch GLB-plan 
toezenden aan de Commissie. Ingeval deze 
documenten niet worden toegezonden en 
de Commissie de rekeningen voor het 
betrokken betaalorgaan dus niet kan 
goedkeuren en de subsidiabiliteit van de 
uitgaven niet kan toetsen aan de 
gerapporteerde output, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om de 
maandelijkse betalingen te schorsen en de 
kwartaalvergoeding te onderbreken tot die 
documenten zijn ontvangen.

(28) De lidstaten wordt verzocht
uiterlijk op 15 februari N+1 de 
jaarrekeningen en een jaarlijks 
prestatieverslag over de uitvoering van het 
strategisch GLB-plan toe te zenden aan de 
Commissie.

Or. fr

Amendement 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Voor situaties waarin sprake is van 
een abnormaal lage output, moet een 
nieuwe vorm van opschorting van 
betaling worden ingevoerd. Ingeval de 
gerapporteerde output op een abnormaal 
laag niveau ligt ten opzichte van de 
gedeclareerde uitgaven en waarin de 
lidstaten geen goede, begrijpelijke 
redenen voor deze situatie kunnen 
aanvoeren, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om naast een 
verlaging van de uitgaven voor 
begrotingsjaar N-1 ook toekomstige 
uitgaven te schorsen voor interventies 
waarbij de output abnormaal laag was. 
Dergelijke schorsingen moeten worden 
bevestigd in het jaarlijkse 
prestatiegoedkeuringsbesluit.

Schrappen

Or. fr

Amendement 48
Maria Noichl

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 

(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 
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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.

opgesteld in overleg met de Commissie. De 
partners moeten bij de opstelling van het 
actieplan worden betrokken, 
overeenkomstig artikel 94, lid 3. 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.

Or. de

Amendement 49
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De bevoegde nationale autoriteiten 
moeten de GLB-betalingen waarin het 
Unierecht voorziet, volledig aan de 
begunstigden uitkeren.

(32) De bevoegde nationale autoriteiten 
moeten de GLB-betalingen waarin het 
Unierecht voorziet, volledig aan de 
begunstigden uitkeren om een duurzamere 
landbouw te bevorderen, het inkomen van 
landbouwers en de financiële 
haalbaarheid van landbouwactiviteiten te 
ondersteunen en te garanderen dat 
landbouw volledig bijdraagt aan de 
algemene doelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om ervoor te zorgen dat de 
Commissie kan voldoen aan haar 
verplichting om het bestaan en correct 

(36) Om ervoor te zorgen dat de 
Commissie kan voldoen aan haar 
verplichting om het bestaan en correct 
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functioneren in de lidstaten van de beheers-
en inspectiesystemen voor de Unie-
uitgaven te controleren, moet, 
onafhankelijk van de door de lidstaten zelf 
verrichte inspecties, worden voorzien in 
controles door personen die door de 
Commissie zijn gemachtigd om namens 
haar te handelen, en in de mogelijkheid dat 
de andere lidstaten bij deze 
werkzaamheden om bijstand kan worden 
verzocht.

functioneren in de lidstaten van de beheers-
en inspectiesystemen voor de Unie-
uitgaven te controleren, kan, onafhankelijk 
van de door de lidstaten zelf verrichte 
inspecties, worden overwogen te voorzien 
in controles door personen die door de 
Commissie zijn gemachtigd om namens 
haar te handelen, en in de mogelijkheid dat 
de andere lidstaten bij deze 
werkzaamheden om bijstand kan worden 
verzocht.

Or. fr

Amendement 51
Maria Noichl

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 en met internationale 
overeenkomsten. 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.

Or. de
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Amendement 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Ter bescherming van de financiële 
belangen van de Uniebegroting moeten de 
lidstaten systemen invoeren om zich ervan 
te vergewissen dat de uit de fondsen 
gefinancierde interventies daadwerkelijk 
plaatsvinden en correct worden uitgevoerd, 
terwijl het bestaande robuuste kader voor 
een solide financieel beheer in stand moet 
worden gehouden. Overeenkomstig het
Financieel Reglement, Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad15, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2988/95 van de Raad16, 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad17 en 
Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad18 moeten de financiële belangen van 
de Unie worden beschermd door 
evenredige maatregelen, daaronder 
begrepen voorkoming, opsporing, correctie 
en onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. Bovendien kan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratief onderzoek, daaronder 
begrepen controles ter plaatse en 
inspecties, verrichten om vast te stellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten die de financiële 
belangen van de Unie schaden. 
Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
overgaan tot onderzoek en vervolging van 
fraude en andere strafbare feiten waardoor 

(42) Ter bescherming van de financiële 
belangen van de Uniebegroting wordt de 
lidstaten verzocht systemen in te voeren
om zich ervan te vergewissen dat de uit de 
fondsen gefinancierde interventies 
daadwerkelijk plaatsvinden en correct 
worden uitgevoerd, terwijl het bestaande 
robuuste kader voor een solide financieel 
beheer in stand moet worden gehouden. 
Overeenkomstig het Financieel Reglement, 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad15, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad16, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad17 en 
Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad18 moeten de financiële belangen van 
de Unie worden beschermd door 
evenredige maatregelen, daaronder 
begrepen voorkoming, opsporing, correctie 
en onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. Bovendien kan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratief onderzoek, daaronder 
begrepen controles ter plaatse en 
inspecties, verrichten om vast te stellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten die de financiële 
belangen van de Unie schaden. 
Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
overgaan tot onderzoek en vervolging van 
fraude en andere strafbare feiten waardoor 



PE632.096v01-00 22/41 AM\1172188NL.docx

NL

de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van 
Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad19. Personen of 
entiteiten die Uniemiddelen ontvangen, 
moeten overeenkomstig het Financieel 
Reglement ten volle aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie 
meewerken, de nodige rechten en toegang 
verlenen aan de Commissie, OLAF, het 
EOM en de Europese Rekenkamer alsmede 
ervoor zorgen dat derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van Uniemiddelen 
gelijkwaardige rechten verlenen. Om 
ervoor te zorgen dat OLAF zijn 
bevoegdheden kan uitoefenen en voor een 
efficiënte analyse van gevallen van 
onregelmatigheden kan zorgen, moeten de 
lidstaten over systemen beschikken 
waarmee zij verslag kunnen uitbrengen aan 
de Commissie over ontdekte 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving van de voorwaarden die de 
lidstaten in hun strategisch GLB-plan 
hebben vastgelegd, fraude daaronder 
begrepen, en over de follow-up ervan, 
alsmede over de follow-up van onderzoek 
van OLAF. De lidstaten moeten over de 
nodige regelingen beschikken die een 
doeltreffend onderzoek van klachten over 
de fondsen waarborgen.

de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van 
Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad19. Personen of 
entiteiten die Uniemiddelen ontvangen, 
moeten overeenkomstig het Financieel 
Reglement ten volle aan de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie 
meewerken, de nodige rechten en toegang 
verlenen aan de Commissie, OLAF, het 
EOM en de Europese Rekenkamer alsmede 
ervoor zorgen dat derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van Uniemiddelen 
gelijkwaardige rechten verlenen. Om 
ervoor te zorgen dat OLAF zijn 
bevoegdheden kan uitoefenen en voor een 
efficiënte analyse van gevallen van 
onregelmatigheden kan zorgen, moeten de 
lidstaten over systemen beschikken 
waarmee zij verslag kunnen uitbrengen aan 
de Commissie over ontdekte 
onregelmatigheden en andere gevallen van 
niet-naleving van de voorwaarden die de 
lidstaten in hun strategisch GLB-plan 
hebben vastgelegd, fraude daaronder 
begrepen, en over de follow-up ervan, 
alsmede over de follow-up van onderzoek 
van OLAF. De lidstaten moeten over de 
nodige regelingen beschikken die een 
doeltreffend onderzoek van klachten over 
de fondsen waarborgen.

_________________ _________________

15 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

15 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

16 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 

16 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
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Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

17 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

17 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

18 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

18 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

19 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

19 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Or. fr

Amendement 53
Doru-Claudian Frunzulică

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bestaande hoofdelementen van 
het geïntegreerd systeem, en met name de 
bepalingen inzake een systeem voor de 
identificatie van landbouwpercelen, een 
geospatiaal en een diergebonden 
aanvraagsysteem, een systeem voor de 
identificatie en registratie van 
betalingsrechten, een systeem voor de 
registratie van de identiteit van 
begunstigden en een controle- en 
sanctiesysteem, moeten blijven bestaan. 
Voor de monitoring van 

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

agromilieuklimaatbeleid en voor de 
bevordering van het gebruik van volledige, 
gratis en open gegevens en informatie van 
de Sentinel-satellieten en ‑diensten van het 
Copernicus-programma moeten de 
lidstaten naast informatietechnologieën als 
Galileo en Egnos ook gebruik blijven 
maken van de gegevens- of 
informatieproducten van het Copernicus-
programma zodat gewaarborgd is dat de 
gegevens in de gehele Unie onderling 
vergelijkbaar zijn. Bovendien zal 
satelliettechnologie het aantal 
veldkeuringen aanzienlijk verminderen, 
waardoor het klimaat van angst wordt 
weggenomen, en zal deze technologie 
bijdragen aan een reductie van de kosten 
die samenhangen met het beheer van 
controles. Daartoe moet het geïntegreerd 
systeem ook een areaalmonitoringsysteem 
bevatten.

Or. en

Amendement 54
Stefan Gehrold

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 

(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 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.
Derhalve is het voor milieu- en 
klimaatdoeleinden en voor de samenhang 
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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.

met ander intern en extern beleid van de 
Unie 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 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 
systeem voor statistische doeleinden 
beschikbaar moeten worden gesteld aan de 
organen die deel uitmaken van het 
Europees statistisch systeem.

Or. en

Amendement 55
Maria Noichl

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 

(49) In de mededeling van de 
Commissie "De toekomst van voeding en 
landbouw" worden het intensiveren van 
milieuzorg en klimaatactie, het bijdragen 
tot de verwezenlijking van de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie en de 
integratie van de werelddimensie van het 
GLB genoemd als strategische hoofdlijnen 
van het toekomstige GLB. Derhalve is het 
voor milieu- en klimaatdoeleinden, evenals 
voor de PCD en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen op 
nationaal en Unieniveau nodig dat 
gegevens uit het systeem voor de 
identificatie van de landbouwpercelen en 
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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.

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.

Or. de

Amendement 56
Maria Noichl

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 
in het Unierecht vastgestelde PCD, moet 
de samenwerking tussen de lidstaten, maar 
ook met derde landen, worden 
georganiseerd. Ook moet op Unieniveau 
een centraal documentatiesysteem worden 
opgezet over in derde landen gevestigde 
ondernemingen die betalingen ontvangen 
of verrichten.

Or. de

Amendement 57
Stefan Gehrold
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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, omwille van een 
goede werking van de interne markt en om 
meer samenhang te brengen in het 
ontwikkelingsbeleid, 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.

Or. en

Amendement 58
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
regels voor conditionaliteitscontroles en -
sancties op Unieniveau worden ingevoerd.

(55) Conditionaliteit is een belangrijk 
onderdeel van het GLB omdat het ervoor 
zorgt dat betalingen in hoge mate 
duurzaam zijn en een gelijk speelveld 
garandeert voor landbouwers binnen en 
tussen 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 
worden toegepast om de doeltreffendheid 
van het conditionaliteitssysteem te 
waarborgen. Voor dit gelijke speelveld 
tussen begunstigden in verschillende 
lidstaten is het noodzakelijk dat bepaalde 
algemene regels voor conditionaliteit en 
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controles en sancties met betrekking tot 
niet-naleving op Unieniveau worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
regels voor conditionaliteitscontroles en -
sancties op Unieniveau worden ingevoerd.

(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. In het kader van de 
volksgezondheid moet naleving van de 
voorschriften inzake pesticiden uiteraard 
deel uitmaken van de voorwaarden voor 
steunverlening. 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 
regels voor conditionaliteitscontroles en -
sancties op Unieniveau worden ingevoerd.

Or. fr

Amendement 60
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56 bis) Om een gelijk speelveld 
tussen en binnen lidstaten te handhaven 



AM\1172188NL.docx 29/41 PE632.096v01-00

NL

wat betreft de wetgeving die relevant is 
voor landbouwers en normen en goede 
praktijken voor milieu-, 
volksgezondheids- en sanitaire en 
dierenwelzijnskwesties, mogen er geen 
uitzonderingen worden gemaakt op de 
conditionaliteit en moeten de regels 
derhalve gelden voor alle begunstigden.

Or. en

Motivering

Een dergelijke op risicobeoordelingen gebaseerde aanpak waarbij een beperkt aantal 
controles wordt uitgevoerd waar deze het meest nodig zijn om te garanderen dat EU-fondsen 
deugdelijk en op juiste wijze worden uitgegeven, is gebaseerd op de huidige wetgeving en 
richtsnoeren en dus al decennialang een gangbare praktijk in de betaalorganen. Door een 
logica van uitsluiting te voorkomen, kunnen we een gelijk en eerlijk speelveld voor iedereen 
waarborgen.

Amendement 61
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
doeltreffendheid van de begroting moet 
worden geïntegreerd door niet toe te staan 
dat GLB-betalingen aanvullende kosten 
opleveren voor de EU-begroting, en de 
regels die nodig zijn voor een uniforme 
toepassing van controles in de Unie. De 
Commissie stelt daarom ook regels vast 
die samenhang garanderen tussen de 
uitvoering van het GLB door de lidstaten 
en het andere beleid van de Unie, waarbij 
in het bijzonder aandacht wordt besteed 
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aan de in artikel 11 en artikel 191 VWEU 
vastgestelde eisen inzake 
milieubescherming en aan de 
verplichtingen inzake beleidscoherentie 
voor ontwikkeling die worden genoemd in 
artikel 208 VWEU.

Or. en

Motivering

Kosten die voortvloeien uit effecten die verband houden met milieu, volksgezondheid, 
maatschappelijke structuren of ontwikkeling, worden geëxternaliseerd naar andere terreinen 
van publieke uitgaven, waaronder EU-uitgaven. Op deze manier worden uitgaven meerdere 
keren gedaan als er geen sprake is van doeltreffendheid, bijv. eerst een betaling die 
overproductie stimuleert, vervolgens een om de gevolgen van de crisis op te vangen en 
vervolgens nog een betaling in de vorm van ontwikkelingshulp. Of een betaling voor 
vervuilende landbouwpraktijken, vervolgens een betaling om de vervuiling op te ruimen of 
ecosystemen te herstellen en vervolgens nog een betaling om drinkwater te reinigen.

Amendement 62
Maria Noichl

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de financiële bijdrage van de Unie 
aan voorlichtings- en 
afzetbevorderingsmaatregelen voor 
landbouwproducten op de interne markt 
van de Unie en in derde landen die door de 
lidstaten worden uitgevoerd en door de 
Commissie zijn geselecteerd;

(d) de financiële bijdrage van de Unie 
aan voorlichtings- en 
afzetbevorderingsmaatregelen voor 
kwalitatief hoogwaardige, van etiketten 
met beschermde geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
voorziene landbouwproducten op de 
interne markt van de Unie en in derde 
landen die door de lidstaten worden
uitgevoerd en door de Commissie zijn 
geselecteerd;

Or. de

Amendement 63
Maria Noichl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de afzetbevordering voor 
landbouwproducten, hetzij rechtstreeks 
door de Commissie hetzij door 
tussenkomst van internationale 
organisaties;

(a) de afzetbevordering voor 
kwalitatief hoogwaardige, van etiketten 
met beschermde geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
voorziene landbouwproducten, hetzij 
rechtstreeks door de Commissie hetzij door 
tussenkomst van internationale 
organisaties;

Or. de

Amendement 64
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het ELGF worden geen 
verrichtingen gefinancierd die verband 
houden met geconcentreerde diervoeder.

Or. en

Amendement 65
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interventies die tot gevolg hebben dat er 
steun wordt gekanaliseerd naar 
verrichtingen die verband houden met 
geconcentreerde diervoeder, worden niet 
via het Elfpo gefinancierd.
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Or. en

Amendement 66
Maria Noichl

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 maatschappelijk relevante 
actoren moeten worden betrokken, 
overeenkomstig artikel 94 van de 
verordening inzake strategische plannen;

Or. de

Amendement 67
Maria Noichl

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 
bewustmaking, de bevordering van 
samenwerking en de uitwisseling van 
ervaringen op Unieniveau, waaronder het 
netwerken van de betrokken partijen;

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

Or. de
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Amendement 68
Stefan Gehrold

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.

Or. en

Amendement 69
Maria Noichl

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 voorschriften 
die voor de Unie voortvloeien uit de 
desbetreffende internationale verdragen.

Or. de

Amendement 70
Maria Noichl

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 te beheren om de 
verwezenlijking van de SDG's en de PCD 
te waarborgen;
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Or. de

Amendement 71
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

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, waaronder het 
garanderen van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 72
Stefan Gehrold

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 

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 het maatschappelijk 
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betrokkenheid van de particuliere sector 
uitgevoerd.

middenveld en de particuliere sector 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 73
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis

Beleidscoherentie voor ontwikkeling 
monitoren

1. Op grond van artikel 208 VWEU 
worden de effecten van het GLB op 
voedselsystemen en op de 
voedselzekerheid op de lange termijn in 
ontwikkelingslanden regelmatig en op 
onafhankelijke wijze beoordeeld. Bij deze 
bewaking wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de impact van 
agrovoedingshandelsstromen tussen de 
EU en ontwikkelingslanden op i) de 
productie, verwerking en distributie van 
voedsel in de minst ontwikkelde landen, ii) 
kleine landbouwbedrijven en vrouwelijke 
landbouwers, iii) producten die door 
ontwikkelingslanden als gevoelig worden 
beschouwd, iv) producten uit sectoren 
waar gekoppelde GLB-betalingen zijn 
toegekend en waar GLB-
crisisbeheersmaatregelen zijn ingezet.

2. Bij de beoordeling worden 
gegevens van EU-
marktwaarnemingscentra, casestudies en 
verslagen inzake de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
geanalyseerd, evenals door de 
partnerlanden en andere relevante 
belanghebbenden - zoals organisaties van 
het maatschappelijk middenveld -
aangeleverd bewijsmateriaal. Met dit doel 
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voor ogen wordt het sectorale en 
geografische toepassingsgebied van de 
EU-marktwaarnemingscentra uitgebreid 
zodat deze ook activiteiten kunnen 
uitvoeren met betrekking tot producten die 
door partnerlanden als gevoelig worden 
beschouwd en in de minst ontwikkelde 
landen. De Commissie bepaalt door 
middel van gedelegeerde handelingen de 
reikwijdte van en procedure voor de 
beoordelingen.

3. Als bij het monitoren van de 
gegevens potentiële negatieve gevolgen 
voor de productie en verwerking van 
agrovoeding of de voedselzekerheid in een 
ontwikkelingsland wordt opgemerkt, 
wordt een vroegtijdige waarschuwing 
afgegeven door de Europese Commissie, 
die aanleiding geeft tot een raadpleging 
tussen de Unie, de getroffen 
landbouwgemeenschappen en de 
regeringen van partnerlanden om 
overeenstemming te bereiken over 
corrigerende maatregelen. Er is sprake 
van een sociale waarborg voor de 
getroffen partijen.

4. Als er geen vroegtijdige 
waarschuwing wordt afgegeven maar er 
wel nadelige gevolgen zijn, kan de 
getroffen partij een klacht indienen. 
Klachten worden ontvangen door de 
permanente rapporteur voor 
beleidscoherentie voor ontwikkeling van 
het Europees Parlement en worden in de 
Europese Commissie door raadadviseurs-
auditeurs afgehandeld. Bewijsmateriaal 
mag door de getroffen groepen en andere 
betrokken partijen worden overlegd.

5. De Commissie bezorgt de Raad en 
het Europees Parlement jaarlijks een 
verslag met de resultaten van de 
beoordeling, het verkregen 
bewijsmateriaal en de beleidsmaatregelen 
die de EU als reactie hierop heeft 
genomen.

Or. en
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Motivering

Met deze procedure wordt beoogd een mechanisme vast te stellen dat tegelijkertijd de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling monitort en het mogelijk maakt dat de Commissie 
signalen ontvangt van de potentieel getroffen markten en gemeenschappen. Dit houdt een 
uitbreiding in van de rol van de reeds bestaande marktwaarnemingscentra. De raadadviseur-
auditeur bestaat al in de Europese Commissie en de verantwoordelijkheid zou ook kunnen 
worden neergelegd bij EU-delegaties met handels- en landbouwbevoegdheden.

Amendement 74
Stefan Gehrold

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);

Or. en

Amendement 75
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

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 artikelen 5 
en 6 van de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen, en

Or. en

Amendement 76
Maria Noichl
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
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.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 
dat actieplan duidelijk tekortschiet, of niet 
in overeenstemming is met de 
internationale verdragen van de Unie 
alsmede de PCD, 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.

Or. de

Amendement 77
Maria Noichl

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 voorlichting die op grond van artikel 7, 
onder e) wordt gefinancierd moet vooral 
betrekking hebben op de volgende 
thema's: klimaat-, milieu-, en 
dierenbescherming, het behoud van de 
sociale structuur van het platteland en de 
verantwoordelijkheid in het kader van het 
GLB voor de effecten ervan op de wereld 
en op ontwikkelingslanden in het 
bijzonder. Deze zijn 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 
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landbouwmodel en de bevordering van het 
inzicht van de burgers in dit model.

Or. de

Amendement 78
Stefan Gehrold

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 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, doelstellingen en mondiale 
dimensie 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.

Or. en

Amendement 79
Maria Heubuch
namens de Verts/ALE-Fractie

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 de risico's gezien hun aard de 
meeste schade kunnen aanrichten aan het 
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milieu, het klimaat, de volksgezondheid en 
de diergezondheid.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt het begrip risico in overeenstemming gebracht met het nieuwe 
uitvoeringsmodel. Het "risico voor de fondsen"-beginsel dat tot nu toe is toegepast, moet ook 
worden begrepen als het doeltreffend uitgeven van de publieke middelen van de EU en de 
lidstaten. Dit betekent dat het GLB, volgens het beginsel van doeltreffendheid van de 
begroting, geen aanleiding mag geven tot uitgaven van publieke middelen die leiden tot 
aanvullende kosten, aangezien dergelijke geëxternaliseerde kosten uiteindelijk toch weer met 
publieke middelen moeten worden gedekt.

Amendement 80
Stefan Gehrold

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 bis (nieuw)

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 effecten 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, ook met de nationale organen van 
de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor 
het opstellen van de strategische GLB-
plannen en met de nationale 
beheersautoriteiten voor de strategische 
GLB-plannen.

Or. en

Amendement 81
Stefan Gehrold
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Voorstel voor een verordening
Artikel 76 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 bis

Bewijs van verantwoorde investeringen en 
goede praktijken

Het is de verantwoordelijkheid van de 
ondernemingen die wensen dat bij de 
beoordeling op grond van artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. …/… [Verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
rekening wordt gehouden met hun 
investeringen en goede praktijken die 
negatieve effecten mogelijk compenseren, 
om de Commissie hiervan het 
noodzakelijke bewijsmateriaal te 
overleggen.

Or. en

Amendement 82
Stefan Gehrold

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;

Or. en
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