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14.10.2020 A8-0199/265

Amendement 265
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

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, voldoen aan de 
toepasselijke vereisten en 
governancesystemen van de Unie, met 
inbegrip van de verplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot de 
doeltreffende bescherming van de 
financiële belangen van de Unie en de 
verslaglegging over prestaties.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/266

Amendement 266
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Conform de structuur en 
hoofdkenmerken van het nieuwe GLB-
uitvoeringsmodel mag de subsidiabiliteit 
van door de lidstaten gedane betalingen die 
voor Uniefinanciering in aanmerking 
komen, niet meer afhangen van de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
betalingen aan individuele begunstigden. 
In plaats daarvan moeten, wat de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde interventietypes betreft, 
betalingen van de lidstaten subsidiabel zijn 
als ze matchen met een corresponderende 
output en in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke basisvereisten van de Unie.

(25) Conform de structuur en 
hoofdkenmerken van het GLB-
uitvoeringsmodel moet de subsidiabiliteit 
van door de lidstaten gedane betalingen die 
voor Uniefinanciering in aanmerking 
komen, afhangen van de wettigheid en 
regelmatigheid van de betalingen aan 
individuele begunstigden. Wat de in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde interventietypes betreft, mogen 
betalingen van de lidstaten echter enkel 
subsidiabel zijn als ze in overeenstemming 
zijn met de toepasselijke vereisten van de 
Unie en als aan de regels inzake de 
toepasselijke beheerssystemen, met 
inbegrip van de verplichtingen van de 
lidstaten op het gebied van verslaglegging 
over prestaties, is voldaan. De nieuwe 
nadruk van het GLB op een 
resultaatsgericht prestatiemodel mag de 
verplichtingen van de lidstaten niet 
wegnemen om de wettigheid en 
regelmatigheid van de uitgaven te 
controleren teneinde de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie te 
verzekeren.
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Or. en
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14.10.2020 A8-0199/267

Amendement 267
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

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) Ieder jaar moeten de lidstaten 
uiterlijk op 15 februari de jaarrekeningen, 
de samenvatting van de controles en de 
beheersverklaring toezenden aan de 
Commissie. Wat het prestatieverslag over 
de uitvoering van het strategisch GLB-
plan betreft, moeten de lidstaten hun 
eerste prestatieverslag sturen in het 
tweede kalenderjaar na de datum van 
toepassing van deze verordening, en 
daarna ieder jaar. Met het oog op de 
jaarlijkse prestatiemonitoring en de 
meerjarige prestatie-evaluatie moet het 
prestatieverslag een beeld geven van de 
uitgevoerde verrichtingen en de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot de 
verwezenlijking van de in het nationaal 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
doelstellingen en moet het elk jaar 
informatie bevatten over de gerealiseerde 
outputs en uitgaven, en om de twee jaar 
informatie over de gerealiseerde 
resultaten en de afstand tot de respectieve 
streefcijfers, en, waar mogelijk, 
verslaglegging over de impact aan de hand 
van de in artikel 129 van Verordening 
(EU) .../... [de verordening inzake de 
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strategische GLB-plannen] bedoelde 
gegevens. 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, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om de maandelijkse 
betalingen te schorsen en de 
kwartaalvergoeding te onderbreken tot die 
documenten zijn ontvangen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/268

Amendement 268
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

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.

(29) Voor situaties waarin sprake is van 
een abnormaal lage output, moet jaarlijkse 
prestatiemonitoring 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 
de betrokken lidstaat om een beoordeling 
te verzoeken van de kwesties die de 
tenuitvoerlegging van het strategische 
GLB-plan beïnvloeden en om voor het 
volgende begrotingsjaar aanvullende 
corrigerende acties uit te werken en uit te 
voeren voor interventies waarbij de output 
abnormaal laag was.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/269

Amendement 269
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

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) Gezien de nodige transitie naar 
een resultaatsgericht prestatiemodel, moet 
het prestatieverslag over de gerealiseerde 
resultaten en de afstand tot de respectieve 
streefcijfers de eerste keer uiterlijk op 
15 april van het tweede kalenderjaar na 
de datum van toepassing van deze 
verordening worden ingediend en moet de 
meerjarige prestatie-evaluatie om de twee 
jaar door de Commissie worden 
uitgevoerd. 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 en indien de lidstaat 
geen naar behoren gerechtvaardigde 
redenen kan geven, de bevoegdheid 
krijgen om de betrokken lidstaat te 
verzoeken een actieplan voor te stellen dat 
is opgesteld in overleg met de Commissie. 
In dat actieplan moeten de nodige 
corrigerende acties en het verwachte 
tijdschema voor de uitvoering ervan 
worden beschreven. Ingeval de lidstaat het 
actieplan niet indient of uitvoert of ingeval 
blijkt dat het actieplan duidelijk 
tekortschiet, moet de Commissie de 
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bevoegdheid krijgen om de maandelijkse 
of tussentijdse betalingen door middel van 
een uitvoeringshandeling te schorsen.

Or. en



AM\1215936NL.docx PE658.379v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

14.10.2020 A8-0199/270

Amendement 270
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Indien de situatie nog niet 
is verholpen tegen het einde van de zesde 
maand na het besluit van de Commissie 
om in het kader van de meerjarige 
prestatie-evaluatie de betalingen te 
schorsen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om het bedrag dat 
voor de betrokken lidstaat is geschorst, 
definitief te verlagen. De definitief 
verlaagde bedragen worden opnieuw 
toegewezen om de lidstaten te belonen die 
bevredigende prestaties hebben geleverd 
met betrekking tot de in artikel 6, lid 1, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde specifieke doelstellingen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/271

Amendement 271
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) In lijn met het nieuwe 
uitvoeringsmodel moet een jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring worden ingesteld 
waarbij de subsidiabiliteit van de uitgaven 
wordt getoetst aan de gerapporteerde 
output. Voor situaties waarin de 
gedeclareerde uitgaven geen 
corresponderende gerapporteerde output 
hebben en de lidstaat deze afwijking niet 
kan verklaren, moet een mechanisme van 
verlaging van betalingen worden opgezet.

Schrappen

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/272

Amendement 272
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 Definities 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening 
gelden de volgende definities:

Voor de toepassing van deze verordening 
gelden de volgende definities:

(a) “onregelmatigheid”: een 
onregelmatigheid in de zin van artikel 1, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95;

(a) “onregelmatigheid”: een 
onregelmatigheid in de zin van artikel 1, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95;

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

(b) “governancesystemen”: de in titel 
II, hoofdstuk II, van deze verordening 
bedoelde governance-instanties en de in 
deze verordening en Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] vastgelegde basisvereisten 
van de Unie, met inbegrip van de 
verplichtingen van de lidstaten met 
betrekking tot de in artikel 57 van deze 
verordening bedoelde doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, en het rapportagesysteem dat 
is opgezet voor de in artikel 38 bis van 
deze verordening bedoelde jaarlijkse 
prestatiemonitoring en de in artikel 121 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde meerjarige prestatie-evaluatie;
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(c) “basisvereisten van de Unie”: de 
vereisten van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] en van deze verordening.

(c) “basisvereisten van de Unie”: de 
vereisten van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] en van deze verordening, in 
Verordening (EU) 2018/1046 (Financieel 
Reglement) en in Richtlijn 2014/24/EU 
(richtlijn overheidsopdrachten);
(c bis) “vereisten van de Unie”: de 
basisvereisten van de Unie en de 
subsidiabiliteitsregels die voortvloeien uit 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] en 
die zijn opgenomen in het strategisch 
GLB-plan van de lidstaat;
(c ter) “outputindicator”: outputindicator 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 12, 
van Verordening (EU) .../... [CPR-
verordening];
(c quater) “resultaatindicator”: 
resultaatindicator zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 13, van Verordening (EU) 
.../... [CPR-verordening];
(c quinquies) “ernstige tekortkoming”: 
ernstige tekortkoming zoals gedefinieerd 
in artikel 2, punt 30, van Verordening 
(EU) .../... [CPR-verordening];
(c sexies) “intermediaire instantie”: 
intermediaire instantie zoals gedefinieerd 
in artikel 2, punt 7, van Verordening (EU) 
.../... [CPR-verordening];
(c septies) “actieplan”: actieplan zoals 
bedoeld in artikel 39, lid 1, en artikel 40, 
lid 1, van deze verordening.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/273

Amendement 273
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Pina Picierno
namens de S&D-Fractie
Krzysztof Jurgiel
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0199/2019
Ulrike Müller
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 Betaalorganen en coördinerende 
instanties

8 Betaalorganen

1. 1.

Betaalorganen zijn nationale diensten of 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en de controle van de in artikel 
5, lid 2, en artikel 6 bedoelde uitgaven.

Betaalorganen zijn nationale en, indien 
van toepassing, regionale diensten of 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en de controle van de in artikel 
5, lid 2, en artikel 6 bedoelde uitgaven.

De uitvoering van deze taken, met 
uitzondering van het doen van betalingen, 
kan worden gedelegeerd.

De uitvoering van deze taken, met 
uitzondering van het doen van betalingen, 
kan worden gedelegeerd.

2. 2.

De lidstaten accrediteren als betaalorgaan 
de diensten of instanties die beschikken 
over een administratieve organisatie en een 
intern controlesysteem die voldoende 
garanties bieden dat de betalingen wettig 
en regelmatig zijn en naar behoren worden 
geboekt. Daartoe voldoen de betaalorganen 
aan de minimumvoorwaarden voor de 
accreditering met betrekking tot de interne 
omgeving, controleactiviteiten, informatie 
en communicatie en monitoring die de 
Commissie in het kader van artikel 10, lid 
1, onder a), vaststelt.

De lidstaten accrediteren als betaalorgaan 
de diensten of instanties die beschikken 
over een administratieve organisatie en een 
intern controlesysteem die voldoende 
garanties bieden dat de betalingen wettig 
en regelmatig zijn en naar behoren worden 
geboekt. Daartoe voldoen de betaalorganen 
aan de minimumvoorwaarden voor de 
accreditering met betrekking tot de interne 
omgeving, controleactiviteiten, informatie 
en communicatie en monitoring die de 
Commissie in het kader van artikel 11 bis, 
lid 1, onder a), vaststelt.
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Elke lidstaat beperkt het aantal van zijn 
geaccrediteerde betaalorganen:

Rekening houdend met zijn 
grondwettelijke bepalingen, beperkt elke 
lidstaat het aantal van zijn geaccrediteerde 
betaalorganen:

(a) tot één orgaan op nationaal niveau 
of, in voorkomend geval, tot één per regio, 
en

(a) tot één orgaan op nationaal niveau 
of, in voorkomend geval, tot één per regio, 
en

(b) tot één orgaan voor het beheer van 
zowel de ELGF- als de Elfpo-uitgaven.

(b) tot één orgaan voor het beheer van 
zowel de ELGF- als de Elfpo-uitgaven, 
waarvoor alleen op nationaal niveau een 
agentschap bestaat.

Wanneer betaalorganen op regionaal 
niveau worden opgezet, accrediteert een 
lidstaat daarnaast echter een betaalorgaan 
op nationaal niveau voor steunregelingen 
die vanwege de aard ervan op nationaal 
niveau moeten worden beheerd, of belast 
hij de regionale betaalorganen met het 
beheer van deze regelingen.

Wanneer betaalorganen op regionaal 
niveau worden opgezet, accrediteert een 
lidstaat daarnaast echter een betaalorgaan 
op nationaal niveau voor steunregelingen 
die vanwege de aard ervan op nationaal 
niveau moeten worden beheerd, of belast 
hij de regionale betaalorganen met het 
beheer van deze regelingen.

De accreditatie van betaalorganen voor de 
periode 2014-2020 wordt overgedragen 
naar de programmeringsperiode 2021-
2027, op voorwaarde dat zij de bevoegde 
autoriteit ervan op de hoogte hebben 
gebracht dat ze voldoen aan de 
accreditatiecriteria, en tenzij uit een 
overeenkomstig artikel 7 bis, lid 2, 
punt a), uitgevoerde evaluatie blijkt dat dit 
niet het geval is.

De accreditatie van betaalorganen die ten 
minste drie jaar lang geen ELGF- of Elfpo-
uitgaven hebben beheerd, wordt 
ingetrokken.

De accreditatie van betaalorganen die ten 
minste drie jaar lang geen ELGF- of Elfpo-
uitgaven hebben beheerd, wordt 
ingetrokken.

Na de inwerkingtreding van deze 
verordening mogen de lidstaten geen 
bijkomende, nieuwe betaalorganen meer 
aanwijzen.

Na ... [de inwerkingtreding van deze 
verordening] mogen de lidstaten 
bijkomende, nieuwe betaalorganen 
aanwijzen, op voorwaarde dat:
(a) het aantal geaccrediteerde 
betaalorganen niet toeneemt in 
vergelijking met de situatie op 
31 december 2019; of
(b) de nieuwe betaalorganen worden 
benoemd overeenkomstig een 
administratieve reorganisatie in de 
betrokken lidstaat.
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3. 3.

Voor de toepassing van artikel 63, leden 5 
en 6, van Verordening (EU, Euratom) 
2018/... [het nieuwe Financieel Reglement] 
(hierna “het Financieel Reglement” 
genoemd) wordt door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
geaccrediteerde betaalorgaan, uiterlijk op 
15 februari van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, het volgende 
opgesteld en bij de Commissie ingediend:

Voor de toepassing van artikel 63, leden 5 
en 6, van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 [het nieuwe Financieel 
Reglement] (hierna “het Financieel 
Reglement” genoemd) wordt door de 
persoon die verantwoordelijk is voor het 
geaccrediteerde betaalorgaan, uiterlijk op 
15 februari van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, het volgende 
opgesteld en bij de Commissie ingediend:

(a) de jaarrekeningen voor de uitgaven 
die gedaan zijn bij de uitvoering van de aan 
het geaccrediteerde betaalorgaan 
toevertrouwde taken, als bedoeld in artikel 
63, lid 5, onder a), van het Financieel 
Reglement, vergezeld van de informatie 
die vereist is voor de goedkeuring ervan 
overeenkomstig artikel 51;

(a) de jaarrekeningen voor de uitgaven 
die gedaan zijn bij de uitvoering van de aan 
het geaccrediteerde betaalorgaan 
toevertrouwde taken, als bedoeld in artikel 
63, lid 5, onder a), van het Financieel 
Reglement, vergezeld van de informatie 
die vereist is voor de goedkeuring ervan 
overeenkomstig artikel 51;

(b) het in artikel 52, lid 1, bedoelde 
jaarlijkse prestatieverslag waaruit blijkt 
dat de uitgaven in overeenstemming met 
artikel 35 zijn gedaan;

(b) een jaarlijkse samenvatting van de 
definitieve controleverslagen en van de 
uitgevoerde controles, met inbegrip van de 
resultaten en een analyse van de aard en 
de omvang van de bij audits en controles 
geconstateerde fouten en tekortkomingen 
in de systemen, en een overzicht van de 
genomen of geplande corrigerende actie, 
overeenkomstig artikel 63, lid 5, onder b), 
van het Financieel Reglement;

(c) een in artikel 63, lid 6, van het 
Financieel Reglement bedoelde 
beheersverklaring:

(c) een in artikel 63, lid 6, van het 
Financieel Reglement bedoelde 
beheersverklaring:

i) over het feit dat de informatie op 
juiste, volledige en accurate wijze is 
gepresenteerd, overeenkomstig artikel 63, 
lid 6, onder a), van het Financieel 
Reglement;

i) over het feit dat de informatie op 
juiste, volledige en accurate wijze is 
gepresenteerd, overeenkomstig artikel 63, 
lid 6, onder a), van het Financieel 
Reglement;

ii) over de correcte werking van de 
ingevoerde governancesystemen, die de 
nodige garanties verstrekken in verband 
met de in het jaarlijkse prestatieverslag 
gerapporteerde output, overeenkomstig 
artikel 63, lid 6, onder b) en c), van het 
Financieel Reglement;

ii) over de correcte werking van de in 
overeenstemming met de basisvereisten 
van de Unie ingevoerde 
internecontrolesystemen, die 
overeenkomstig artikel 63, lid 6, onder b) 
en c), van het Financieel Reglement de 
nodige garanties verstrekken dat de 
uitgaven in overeenstemming met 
artikel 35 van deze verordening zijn 
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gedaan;

iii) met een analyse van de aard en de 
omvang van de bij audits en controles 
geconstateerde fouten en tekortkomingen 
in de systemen, en een overzicht van de 
genomen of geplande corrigerende actie, 
overeenkomstig artikel 63, lid 5, onder b), 
van het Financieel Reglement.
Overeenkomstig artikel 63, lid 7, van het 
Financieel Reglement kan de Commissie 
op verzoek van de betrokken lidstaat de in 
de eerste alinea bedoelde uiterste datum 
van 15 februari bij uitzondering verlengen 
tot 1 maart.

Overeenkomstig artikel 63, lid 7, van het 
Financieel Reglement kan de Commissie 
op verzoek van de betrokken lidstaat de in 
de eerste alinea bedoelde uiterste datum 
van 15 februari bij uitzondering verlengen 
tot 1 maart.

3 bis. Voor de jaarlijkse 
prestatiemonitoring zoals bedoeld in 
artikel 38 bis en de meerjarige prestatie-
evaluatie zoals bedoeld in artikel 121 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] stelt 
de persoon die verantwoordelijk is voor 
het geaccrediteerde betaalorgaan het 
prestatieverslag op en dient hij het 
uiterlijk op 15 februari van het jaar dat 
volgt op het betrokken begrotingsjaar in 
bij de Commissie.
Het prestatieverslag geeft een beeld van 
de uitgevoerde verrichtingen en de 
geboekte vooruitgang met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in het nationaal 
strategisch GLB-plan vastgestelde 
doelstellingen en bevat elk jaar informatie 
over de gerealiseerde outputs en uitgaven, 
en om de twee jaar informatie over de 
gerealiseerde resultaten en de afstand tot 
de respectieve streefcijfers, en, waar 
mogelijk, verslaglegging over de impact 
aan de hand van de in artikel 129 van 
Verordening (EU) .../... [de verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde gegevens.
Het prestatieverslag wordt uiterlijk op ... 
[twee jaar na de datum van toepassing 
van deze verordening] voor het eerst bij de 
Commissie ingediend, en daarna elk 
volgend jaar tot en met 2030. Het eerste 
prestatieverslag heeft betrekking op de 
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eerste twee begrotingsjaren na ... [jaar 
van de datum van toepassing van deze 
verordening]. Voor de in titel III, 
hoofdstuk II, van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde rechtstreekse 
betalingen heeft het prestatieverslag 
slechts betrekking op het begrotingsjaar ... 
[het jaar volgend op dat van de datum van 
toepassing van deze verordening].

4. Wanneer meer dan één betaalorgaan 
wordt geaccrediteerd, wijst de lidstaat een 
publieke coördinerende instantie aan, die 
hij met de volgende taken belast:
(a) verzameling van de aan de 
Commissie te verstrekken informatie en 
toezending van die informatie aan de 
Commissie;
(b) levering van het in artikel 52, lid 1, 
bedoelde jaarlijkse prestatieverslag;
(c) uitvoering of coördinatie van 
acties om tekortkomingen van 
gemeenschappelijke aard te verhelpen, en 
de Commissie op de hoogte houden van 
iedere ontwikkeling;
(d) bevordering en waarborging van 
een geharmoniseerde toepassing van de 
Unieregelgeving.De coördinerende 
instantie wordt onderworpen aan een 
specifieke door de lidstaat uit te voeren 
accreditatie voor de verwerking van de in 
de eerste alinea, onder a), bedoelde 
financiële informatie.
Het jaarlijkse prestatieverslag dat door de 
coördinerende instantie wordt verstrekt, 
valt onder het in artikel 11, lid 1, bedoelde 
oordeel, en wordt samen met een 
beheersverklaring die alle onderdelen van 
dat verslag bestrijkt, ingediend.
5. Wanneer een geaccrediteerd 
betaalorgaan niet of niet meer aan een of 
meer van de accreditatiecriteria van lid 2 
voldoet, trekt de lidstaat op eigen initiatief 
of op verzoek van de Commissie de 
accreditatie ervan in tenzij het betaalorgaan 
de nodige aanpassingen doorvoert binnen 

5. Wanneer een geaccrediteerd 
betaalorgaan niet of niet meer aan een of 
meer van de accreditatiecriteria van lid 2 
voldoet, trekt de lidstaat op eigen initiatief 
of op verzoek van de Commissie de 
accreditatie ervan in tenzij het betaalorgaan 
de nodige aanpassingen doorvoert binnen 
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een termijn die door de bevoegde autoriteit 
wordt bepaald naargelang van de ernst van 
het probleem.

een termijn die door de bevoegde autoriteit 
wordt bepaald naargelang van de ernst van 
het probleem.

6. 6.

De betaalorganen zorgen voor het beheer 
en de controle van de verrichtingen in 
verband met de openbare interventie 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en 
blijven eindverantwoordelijk op dit gebied.

De betaalorganen zorgen voor het beheer 
en de controle van de verrichtingen in 
verband met de openbare interventie 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en 
blijven eindverantwoordelijk op dit gebied.

Wanneer steun wordt verleend via een 
financieel instrument van de EIB of een 
andere internationale financiële instelling 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is, 
baseert het betaalorgaan zich op het 
controleverslag over de betalingsaanvragen 
van de EIB of andere financiële instelling.

Wanneer steun wordt verleend via een 
financieel instrument van de EIB of een 
andere internationale financiële instelling 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is, 
baseert het betaalorgaan zich op het 
controleverslag over de betalingsaanvragen 
van de EIB of andere financiële instelling.

Or. en
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