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BEKNOPTE MOTIVERING

De gemeenschappelijke ordening van de markten binnen het GLB blijft een wezenlijk onderdeel 
van en vormt een hoge prioriteit in de huidige hervorming. Met de hervorming wil men de koers 
uitzetten voor de marktordening van individuele sectoren, zoals de suiker-, wijn-, olijfoliesector 
enz. In de voorstellen wordt getracht om alle sectoren van het GLB in aanmerking te nemen en 
ervoor te zorgen dat de financiële belangen van de Unie worden beschermd. 

Aangezien het GLB in de loop der jaren steeds complexer is geworden, moeten een betere 
regelgeving en een significante beperking van de bureaucratie voor landbouwers een belangrijk 
aspect van het toekomstige GLB zijn. Ongerechtvaardigde en buitensporige administratieve 
lasten en kosten voor nationale autoriteiten moeten worden vermeden, met name in het licht van 
begrotingsconsolidatie door de lidstaten en gezien de schaars wordende hulpbronnen. Gerichte 
uitgaven zijn vereist voor een goed beheer van de middelen van de Unie voor de verstrekking 
van essentiële collectieve goederen middels het multifunctionele GLB.

Het voorstel van de Commissie beoogt een sectorspecifiek beleid uiteen te zetten door alle 
individuele sectoren aan te pakken. Daarnaast verwijzen de voorstellen naar marktinterventie en 
particuliere opslag, alsook het gebruik van uitvoerrestituties. De vragen van 
producentenorganisaties en producentengroeperingen, met name in de groente- en fruitsector, 
komen net als bevorderingsregelingen en etiketteringspraktijken aan bod. Voor de sectoren 
worden beleidsopties verstrekt, teneinde tegemoet te komen aan de toekomstige uitdagingen 
voor landbouwgebieden en te voldoen aan de voor het GLB bepaalde doelstellingen. Bij de 
hervorming dient tevens rekening te worden gehouden met de nieuwe handels-, productie- en 
kwaliteitspakketnormen (bv. melkquota), teneinde in een efficiënt kader en stelsel te voorzien ter 
voorkoming van sterke prijsschommelingen.

Het is van wezenlijk belang te zorgen voor naleving van de vereisten van openbaar belang in 
verband met de toekenning van betalingen. 

Dit verslag werd opgesteld op basis van algemene financiële bedragen die de Europese 
Commissie voor het GLB voor het volgende meerjarig financieel kader heeft voorzien. De 
inhoud van dit verslag moet worden herzien indien dit advies grondig wijzigt.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) milieumaatregelen en milieuvriendelijke 
productiemethoden, waaronder biologische 
landbouw;

e) milieumaatregelen en milieuvriendelijke 
productiemethoden, waaronder biologische 
landbouw en geïntegreerde verwerking;

Motivering

"Geïntegreerde verwerking" als productiemethode waarbij zoveel mogelijk natuurlijke 
grondstoffen en processen worden gebruikt, is een praktijk die een duurzame landbouw op lange 
termijn waarborgt.  Om deze reden, en omdat de methode in bijna alle teelten kan worden 
toegepast, moet geïntegreerde verwerking door de Unie als milieuvriendelijke 
landbouwproductiemethode worden erkend.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële EU-steun is gelijk aan het 
bedrag van de daadwerkelijk betaalde 
financiële bijdragen zoals bedoeld in 
artikel 30, lid 1, onder a), en bedraagt niet 
meer dan 50 % van de daadwerkelijk 
gedane uitgaven.

1. De financiële EU-steun is gelijk aan het 
bedrag van de daadwerkelijk betaalde 
financiële bijdragen zoals bedoeld in 
artikel 30, lid 1, onder a), en bedraagt niet 
meer dan 60% van de daadwerkelijk 
gedane uitgaven.



AD\915606NL.doc 5/7 PE491.201v02-00

NL

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit percentage mag echter worden 
verhoogd tot 4,6 % van de waarde van de 
afgezette productie als het bedrag dat 4,1 
% van de waarde van de afgezette 
productie overschrijdt, uitsluitend wordt 
gebruikt voor crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen. 

Dit percentage mag echter worden 
verhoogd tot 5% van de waarde van de 
afgezette productie als het bedrag dat 4,1% 
van de waarde van de afgezette productie 
overschrijdt, uitsluitend wordt gebruikt 
voor crisispreventie- en 
crisisbeheersmaatregelen. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid  1 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze normen worden even streng en strikt 
toegepast op producten van herkomst uit 
derde landen.

Motivering

Door de toepassing van het beginsel van wederkerigheid moet worden gewaarborgd dat alle 
producten die voor een bepaalde markt bestemd zijn aan dezelfde normen voldoen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover nodig om te kunnen 
uitvoeren op basis van de noteringen of de 
prijzen op de wereldmarkt en binnen de 
grenzen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten die op grond van artikel 
218 van het Verdrag zijn gesloten, kan het 
verschil tussen deze noteringen of prijzen 
en de prijzen in de Unie worden overbrugd 

1. De in dit hoofdstuk bedoelde 
uitvoerrestituties worden uitsluitend 
toegepast met betrekking tot artikel 154. 
Voor zover nodig om te kunnen uitvoeren 
op basis van de noteringen of de prijzen op 
de wereldmarkt en binnen de grenzen die 
voortvloeien uit de overeenkomsten die op 
grond van artikel 218 van het Verdrag zijn 
gesloten, kan het verschil tussen deze 
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door een restitutie bij uitvoer voor: noteringen of prijzen en de prijzen in de 
Unie worden overbrugd door een restitutie 
bij uitvoer voor:

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
dreigende marktverstoringen als gevolg 
van aanzienlijke prijsstijgingen of -
dalingen op interne of externe markten of 
als gevolg van andere 
marktbeïnvloedende factoren, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

1. Rekening houdend met de noodzaak 
efficiënt en doeltreffend te reageren op 
marktverstoringen als gevolg van 
aanzienlijke prijsstijgingen of -dalingen op 
interne of externe markten, wordt de 
Commissie ertoe gemachtigd 
overeenkomstig artikel 160 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen teneinde met 
inachtneming van de verplichtingen die 
voortvloeien uit op grond van artikel 218 
van het Verdrag gesloten overeenkomsten, 
de voor de betrokken sector vereiste 
maatregelen vast te stellen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 154 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dwingende redenen van urgentie 
dat in het geval van in de eerste alinea 
bedoelde dreigende marktverstoringen 
vereisen, is de in artikel 161 van de 
onderhavige verordening bedoelde 
procedure van toepassing op de op grond 
van deze alinea aangenomen gedelegeerde 
handelingen.

Wanneer dwingende redenen van urgentie 
dat in het geval van in de eerste alinea 
bedoelde marktverstoringen vereisen, is de 
in artikel 161 van de onderhavige 
verordening bedoelde procedure van 
toepassing op de op grond van deze alinea 
aangenomen gedelegeerde handelingen.
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