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Amendement 274
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 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 Certificerende instanties 11 Certificerende instanties

1. 1.

De certificerende instantie is een publieke 
of particuliere auditorganisatie die voor een 
periode van ten minste drie jaar wordt 
aangewezen door de lidstaat, onverminderd 
nationaal recht. Wanneer de instantie een 
particuliere auditorganisatie is en het 
nationale of Unierecht dit voorschrijft, 
wordt deze door de lidstaat geselecteerd 
via een openbare aanbesteding.

De certificerende instantie is een publieke 
of particuliere auditorganisatie die voor een 
periode van ten minste drie jaar wordt 
aangewezen door de lidstaat, onverminderd 
nationaal recht. Wanneer de instantie een 
particuliere auditorganisatie is en het 
nationale of Unierecht dit voorschrijft, 
wordt deze door de lidstaat geselecteerd 
via een openbare aanbesteding.

Lidstaten die meer dan één certificerende 
instantie aanwijzen, wijzen tevens een 
publieke certificerende instantie op 
nationaal niveau aan die wordt belast met 
coördinatietaken.

Voor de toepassing van artikel 63, lid 7, 
eerste alinea, van het Financieel Reglement 
brengt de certificerende instantie een 
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
auditnormen opgesteld oordeel uit waarin 
wordt aangegeven of:

Voor de toepassing van artikel 63, lid 7, 
eerste alinea, van het Financieel Reglement 
brengt de certificerende instantie een 
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
auditnormen opgesteld oordeel uit waarin 
wordt aangegeven of:

(a) de rekeningen een juist en getrouw 
beeld geven;

(a) de rekeningen een juist en getrouw 
beeld geven;

(b) de governancesystemen van de (b) de governancesystemen van de 
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lidstaten naar behoren werken; lidstaten naar behoren werken;

(c) de prestatierapportage over 
outputindicatoren voor de jaarlijkse 
prestatiegoedkeuring als bedoeld in artikel 
52, en de prestatierapportage over 
resultaatindicatoren voor de meerjarige 
prestatiemonitoring als bedoeld in artikel 
115 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen], waaruit blijkt dat aan artikel 35 
van deze verordening is voldaan, correct 
zijn;

(c) de prestatierapportage met het oog 
op de jaarlijkse prestatiemonitoring als 
bedoeld in artikel 38 bis en de meerjarige 
prestatie-evaluatie als bedoeld in artikel 
121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen], met daarin de uitgevoerde 
verrichtingen en de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het nationale 
strategische GLB-plan, correct is;

(d) de uitgaven in het kader van de 
maatregelen van Verordening (EU) nr. 
1308/2013 waarvoor bij de Commissie om 
vergoeding is verzocht, wettig en 
regelmatig zijn.  

(d) de uitgaven in het kader van de 
maatregelen van Verordeningen (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen], (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 
228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) 
nr. 1144/2014, waarvoor bij de Commissie 
om vergoeding is verzocht, wettig en 
regelmatig zijn, en laten zien dat artikel 35 
van deze verordening is nageleefd.

In dat oordeel wordt ook aangegeven of bij 
het onderzoek twijfels zijn gerezen over de 
asserties in de in artikel 8, lid 3, onder c), 
bedoelde beheersverklaring.

In dat oordeel wordt ook aangegeven of bij 
het onderzoek twijfels zijn gerezen over de 
asserties in de in artikel 8, lid 3, onder c), 
bedoelde beheersverklaring.

Wanneer steun wordt verleend via een 
financieel instrument van de EIB of een 
andere internationale financiële instelling 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is, 
baseert de certificerende instantie zich op 
het jaarlijkse auditverslag van de externe 
auditors van die instellingen.

Wanneer steun wordt verleend via een 
financieel instrument van de EIB of een 
andere internationale financiële instelling 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is, 
baseert de certificerende instantie zich op 
het jaarlijkse auditverslag van de externe 
auditors van die instellingen.

2. De certificerende instantie beschikt 
over de nodige technische expertise. Zij is 
operationeel onafhankelijk van het 
betaalorgaan en de coördinerende instantie 
in kwestie, van de autoriteit die dat orgaan 
heeft geaccrediteerd, en van de voor de 
uitvoering en de monitoring van het GLB 
verantwoordelijke instanties.

2. De certificerende instantie beschikt 
over de nodige technische expertise, zowel 
wat financieel beheer betreft, als met 
betrekking tot de beoordeling van de 
verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen van de interventies. Alle 
gegevens en informatie die worden 
gebruikt om de certificerende instanties in 
staat te stellen om zekerheid te bieden dat 
de streefcijfers worden gehaald, alsmede 
de gegevens en informatie die ten 
grondslag liggen aan de gehanteerde 
aannames, worden op transparante wijze 
beschikbaar gesteld. Zij is operationeel 
onafhankelijk van het betaalorgaan en de 
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coördinerende instantie in kwestie, van de 
autoriteit die dat orgaan heeft 
geaccrediteerd, en van de voor de 
uitvoering en de monitoring van het GLB 
verantwoordelijke instanties.

3. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met regels 
voor de taken van de certificerende 
instanties, waaronder de te verrichten 
controles en de te controleren instanties, 
en voor de door de certificerende 
instanties op te stellen certificaten en 
rapporten, samen met de begeleidende 
documenten.
Die uitvoeringshandelingen bevatten ook 
een beschrijving van:
(a) de auditbeginselen waarop de 
oordelen van de certificerende instantie 
gebaseerd moeten zijn, waaronder een 
beoordeling van de risico’s, interne 
controles en het vereiste auditbewijs;
(b) de auditmethoden die de 
certificerende instanties, gelet op 
internationale auditnormen, moeten 
volgen voor het uitbrengen van hun 
oordeel.Die uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 101, 
lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

3 bis.Zodra de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten de in dit artikel bedoelde 
certificerende instanties hebben 
aangewezen en zij de Commissie daarvan 
in kennis hebben gesteld, dient de 
Commissie uiterlijk een jaar na … [de 
datum waarop deze verordening in 
werking treedt] en nogmaals uiterlijk vier 
jaar later een volledige lijst van al die 
instanties in bij het Europees Parlement.

Or. en
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Amendement 275
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 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35 Subsidiabiliteit van de uitgaven van 
de betaalorganen

35 Subsidiabiliteit van de uitgaven van 
de betaalorganen

De in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven kunnen alleen door de Unie 
worden gefinancierd indien:

De uitgaven in het kader van de 
maatregelen van Verordeningen (EU) nr. 
1308/2013, (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 
229/2013 en (EU) nr. 1144/2014 kunnen 
alleen door de Unie worden gefinancierd 
indien:

(a) ze gedaan zijn door geaccrediteerde 
betaalorganen,

(a) ze gedaan zijn door geaccrediteerde 
betaalorganen en

(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, of

(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving.

(c) wat betreft de in Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] bedoelde 
interventietypes:i) ze matchen met een 
corresponderende gerapporteerde output, 
en
ii) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, voor 
zover deze niet de in de nationale 
strategische GLB-plannen vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden omvatten.
Het bepaalde in de eerste alinea, onder c), De uitgaven in het kader van de 
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i), geldt niet voor voorschotten die aan 
begunstigden worden betaald in het kader 
van de in Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventietypes.

maatregelen van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] kunnen alleen door de Unie 
worden gefinancierd indien:

(a) ze gedaan zijn door geaccrediteerde 
betaalorganen;
(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke voorschriften van de Unie en
(c) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
toepasselijke governancesystemen, met 
inbegrip van de verplichtingen van de 
lidstaten met betrekking tot de 
doeltreffende bescherming van de 
financiële belangen van de Unie als 
bedoeld in artikel 57 van deze verordening 
en van het rapportagesysteem dat is 
opgezet met het oog op het in artikel 121 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde prestatieverslag.

Or. en
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Amendement 276
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 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38 Schorsing van betalingen in het 
kader van de jaarlijkse goedkeuring

38 Schorsing van betalingen in het 
kader van de jaarlijkse goedkeuring

1. 1.

Wanneer de lidstaten de in artikel 8, lid 3, 
en artikel 11, lid 1, bedoelde documenten 
niet indienen binnen de termijnen waarin 
artikel 8, lid 3, voorziet, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het gehele bedrag van de in artikel 19, lid 
3, bedoelde maandelijkse betalingen wordt 
geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de betrokken 
lidstaat keert de Commissie de geschorste 
bedragen alsnog uit, mits deze documenten 
niet later dan zes maanden na de uiterste 
datum zijn ontvangen.

Wanneer de lidstaten de in artikel 8 en 
artikel 11, lid 1, bedoelde documenten en 
gegevens niet indienen binnen de termijnen 
waarin artikel 8 en, indien van toepassing, 
artikel 129, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] voorzien, stelt 
de Commissie uitvoeringshandelingen vast 
waarin het gehele bedrag van de in artikel 
19, lid 3, bedoelde maandelijkse betalingen 
wordt geschorst. Na ontvangst van de 
ontbrekende documenten van de betrokken 
lidstaat keert de Commissie de geschorste 
bedragen alsnog uit, mits deze documenten 
niet later dan zes maanden na de uiterste 
datum zijn ontvangen.

Wat de in artikel 30 bedoelde tussentijdse 
betalingen betreft, worden 
uitgavendeclaraties op grond van lid 6 van 
dat artikel niet ontvankelijk geacht.

Wat de in artikel 30 bedoelde tussentijdse 
betalingen betreft, worden 
uitgavendeclaraties op grond van lid 6 van 
dat artikel niet ontvankelijk geacht.

2. Wanneer de Commissie in het kader 
van de in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
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prestatiegoedkeuring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer 
dan 50 % bedraagt en de lidstaat dit niet 
naar behoren kan motiveren, 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.
De schorsing wordt toegepast op de 
relevante uitgaven die betrekking hebben 
op de interventies die aan de in artikel 52, 
lid 2, bedoelde verlaging zijn 
onderworpen, en het te schorsen bedrag 
mag niet hoger zijn dan het percentage 
dat correspondeert met de verlaging zoals 
toegepast overeenkomstig artikel 52, lid 2. 
De geschorste bedragen worden door de 
Commissie alsnog aan de lidstaten 
vergoed dan wel blijvend verlaagd door 
middel van de in artikel 52 bedoelde 
uitvoeringshandeling.
De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage van de schorsing van 
betalingen.
3. 3.

De uitvoeringshandelingen waarin dit 
artikel voorziet, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

De uitvoeringshandelingen waarin dit 
artikel voorziet, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en stelt zij de lidstaat in de 
gelegenheid om te reageren binnen een 
periode die niet korter mag zijn dan dertig 
dagen.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en stelt zij de lidstaat in de 
gelegenheid om te reageren binnen een 
periode die niet korter mag zijn dan dertig 
dagen.

In de uitvoeringshandelingen waarin de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 

In de uitvoeringshandelingen waarin de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
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wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringshandelingen die in het kader 
van dit lid zijn vastgesteld.

wordt rekening gehouden met de 
uitvoeringshandelingen die in het kader 
van dit lid zijn vastgesteld.

Or. en
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Amendement 277
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 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Jaarlijkse prestatiemonitoring

1. De Commissie monitort de 
verrichtingen die worden uitgevoerd in 
het kader van de interventies als bedoeld 
in Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] en 
beoordeelt de overeenstemming tussen de 
gerealiseerde output en de verrichte 
uitgaven zoals gerapporteerd in het 
prestatieverslag vanaf [twee jaar na de 
datum waarop deze verordening in 
werking treedt] en vervolgens elk jaar.
2. Wanneer de Commissie in het kader 
van de in lid 1 bedoelde jaarlijkse 
prestatiemonitoring vaststelt dat het 
verschil tussen de gedeclareerde uitgaven 
en het met de relevante gerapporteerde 
output corresponderende bedrag meer 
dan 35 % bedraagt, verstrekt de lidstaat 
voorafgaand aan de evaluatievergadering 
als bedoeld in artikel 122 van die 
verordening hiervoor aan de Commissie 
een verklaring.
Als de betrokken lidstaat het verschil niet 
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naar behoren kan verklaren, verzoekt de 
Commissie de betrokken lidstaat om een 
beoordeling van de problemen die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
strategisch GLB-plan, met name wat 
betreft mogelijke toekomstige afwijkingen 
van de betreffende mijlpalen en verwachte 
problemen bij het bereiken van de 
betreffende streefcijfers voor 
resultaatindicatoren in het kader van de 
meerjarige prestatie-evaluatie als bedoeld 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] en, waar relevant, om een 
beschrijving van de reeds genomen en 
nog te nemen maatregelen.
De Commissie kan, indien nodig, tijdens 
de evaluatievergadering een vroegtijdige 
waarschuwing afgeven en de lidstaat 
verzoeken voor het komende financiële 
jaar aanvullende herstelmaatregelen te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen.
3. Uiterlijk 15 maart … [twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] en elk daaropvolgend jaar 
doet de Commissie het Europees 
Parlement een samenvattend verslag 
toekomen over de jaarlijkse 
prestatiemonitoring van het voorgaande 
kalenderjaar, met vermelding van 
eventuele afgegeven vroegtijdige 
waarschuwingen.

Or. en
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Amendement 278
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 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39 Schorsing van betalingen in het 
kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring

39 Schorsing en verlaging van 
betalingen in het kader van de meerjarige 
prestatie-evaluatie

1. 1.

Bij te trage of onvoldoende vooruitgang 
richting de streefcijfers als vermeld in het 
nationale strategisch GLB-plan en 
gemonitord overeenkomstig de artikelen 
115 en 116 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen], kan de Commissie de betrokken 
lidstaat verzoeken de nodige corrigerende 
acties uit te voeren op basis van een 
actieplan met duidelijke 
voortgangsindicatoren dat is opgesteld in 
overleg met de Commissie.

Vanaf [twee jaar na de datum waarop 
deze verordening in werking treedt] en 
vervolgens elk jaar voert de Commissie 
een meerjarige prestatie-evaluatie uit als 
bedoeld in artikel 121 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] op basis van 
de in de prestatieverslagen verstrekte 
informatie.

Bij te trage of onvoldoende vooruitgang 
richting de mijlpalen voor 
resultaatindicatoren en indien de 
gerapporteerde waarde van een of meer 
van de resultaatindicatoren als vermeld in 
het nationale strategisch GLB-plan en 
gemonitord overeenkomstig de artikelen 
115 en 116 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] voor het verslagjaar in kwestie 
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een kloof van meer dan 25 % vertoont, 
verstrekt de betrokken lidstaat 
voorafgaand aan de evaluatievergadering 
als bedoeld in artikel 122 van die 
verordening een verklaring voor deze 
kloof.
Als de betrokken lidstaat de kloof niet kan 
verklaren, kan de Commissie de 
betrokken lidstaat tijdens de 
evaluatievergadering verzoeken om in 
overleg met de Commissie een actieplan te 
ontwikkelen en vast te stellen en dit 
actieplan uit te voeren.
De betrokken lidstaat dient het in de 
tweede alinea genoemde actieplan binnen 
drie maanden nadat de Commissie 
daarom heeft verzocht bij de Commissie 
in, en vermeldt daarbij tevens de nodige 
herstelmaatregelen en het verwachte 
tijdschema voor de uitvoering ervan. In 
het actieplan worden duidelijk de 
interventies vermeld met betrekking tot de 
resultaatindicatoren in verband waarmee 
een kloof is vastgesteld.
Binnen dertig dagen deelt de Commissie 
de betrokken lidstaat schriftelijk mee dat 
zij het actieplan accepteert of verzoekt zij 
de betrokken lidstaat om wijzigingen in 
het actieplan aan te brengen. De 
betrokken lidstaat houdt zich aan het 
actieplan en volgt het verwachte 
tijdschema, zoals door de Commissie 
geaccepteerd.

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Met het oog op de vaststelling van de in 
dit lid bedoelde actieplannen stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 100 
gedelegeerde handelingen vast tot 
aanvulling van deze verordening met 
verdere regels voor de elementen van deze 
actieplannen, waaronder met name de 
vaststelling van voortgangsindicatoren en 
de procedure voor de vaststelling van 
dergelijke actieplannen.

2. 2.

Wanneer de lidstaat het in lid 1 bedoelde 
actieplan niet indient of uitvoert of indien 

Wanneer de betrokken lidstaat het in lid 1 
bedoelde actieplan niet indient of uitvoert 
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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.

of indien het door de betrokken lidstaat 
ingediende actieplan duidelijk tekortschiet, 
kan de Commissie, na de lidstaat in 
kwestie te hebben geraadpleegd en 
gelegenheid te hebben geboden om 
binnen dertig dagen te reageren, 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
maandelijkse betalingen of de in artikel 30 
bedoelde tussentijdse betalingen worden 
geschorst.

Als de betrokken lidstaat heeft 
geantwoord en zijn opmerkingen heeft 
ingediend, maar de Commissie deze 
opmerkingen ontoereikend acht, licht de 
Commissie waar nodig en ten laatste als 
de uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld, toe waarom zij van mening is 
dat de ingediende opmerkingen 
ontoereikend zijn. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden met 
de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie blijkt 
dat bevredigende vooruitgang richting de 
streefcijfers wordt geboekt. Indien de 
situatie bij afsluiting van het nationale 
strategisch GLB-plan nog niet is 
gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag definitief wordt 
verlaagd voor de betrokken lidstaat.

De Commissie houdt rekening met het 
tijdschema dat is aangegeven voor de 
uitvoering van het actieplan alvorens zij 
een schorsingsprocedure uit hoofde van 
dit artikel in gang zet. De Commissie 
houdt eveneens rekening met gevallen van 
overmacht of ernstige crisis die ertoe 
hebben geleid dat de lidstaat zijn 
actieplan, waaronder het bereiken van de 
betrokken mijlpalen, niet naar behoren 
heeft kunnen uitvoeren.

De schorsing wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de 
relevante uitgaven die verband houden met 
de interventies die onder dat actieplan 
zouden vallen. De Commissie vergoedt de 
geschorste uitgaven alsnog wanneer uit de 
in artikel 121 van Verordening (EU) .../... 
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[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde prestatie-evaluatie blijkt 
dat bevredigende vooruitgang richting de 
mijlpalen voor resultaatindicatoren en de 
gerapporteerde waarde van 
resultaatindicatoren wordt geboekt.

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder “bevredigende vooruitgang” 
verstaan de situatie waarin de betrokken 
lidstaat het actieplan heeft uitgevoerd en 
de bereikte mijlpalen en gerapporteerde 
waarde van de betrokken 
resultaatindicatoren met betrekking tot de 
verslagjaren in kwestie een kloof laten 
zien van minder dan 25 %.
De betrokken lidstaat kan de Commissie 
tijdens het begrotingsjaar uit eigen 
beweging in kennis stellen van de met 
betrekking tot het actieplan geboekte 
vooruitgang, om de Commissie in staat te 
stellen de vooruitgang in de richting van 
het bereiken van de mijlpalen te 
beoordelen. Als een lidstaten kan 
aantonen dat de kloof die tot de schorsing 
heeft geleid tijdens het begrotingsjaar is 
verkleind tot minder dan 25 %, worden de 
geschorste uitgaven alsnog vergoed.
Indien de situatie aan het einde van de 
zesde maand na de schorsing nog niet is 
gecorrigeerd, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
het geschorste bedrag voor de betrokken 
lidstaat definitief wordt verlaagd. De 
definitief verlaagde bedragen worden 
herverdeeld over de lidstaten om 
bevredigende prestaties te belonen, als 
bedoeld in artikel 39 bis.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing van 
betalingen en voor de voorwaarde om die 
bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatiemonitoring.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor het 
percentage en de duur van de schorsing van 
betalingen en voor de voorwaarde om die 
bedragen te verlagen of alsnog te 
vergoeden in het kader van de meerjarige 
prestatie-evaluatie.
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3. 3.

De uitvoeringshandelingen waarin de leden 
1 en 2 voorzien, worden overeenkomstig 
de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

De uitvoeringshandelingen waarin de leden 
1 en 2 voorzien, worden overeenkomstig 
de in artikel 101, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen.

Voordat die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld, stelt de Commissie de 
betrokken lidstaat van haar voornemen in 
kennis en vraagt zij de lidstaat om te 
reageren binnen een periode die niet korter 
mag zijn dan dertig dagen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/279

Amendement 279
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 39 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 ter
Herverdeling van middelen voortvloeiend 
uit een vermindering van betalingen in 
verband met de meerjarige prestatie-

evaluatie
1. Middelen die voortvloeien uit 
vermindering van betalingen 
overeenkomstig artikel 39, lid 3, worden 
in een prestatiereserve geplaatst en 
worden gebruikt om lidstaten te belonen 
die bevredigende prestaties hebben 
geleverd wat betreft de verwezenlijking 
van de specifieke doelstellingen van 
artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 
.../... [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen], zoals nader uitgewerkt in 
hun strategische GLB-plannen.
2. Deze middelen kunnen aan het einde 
van de uitvoeringsperiode van de 
strategische GLB-plannen aan lidstaten 
worden toegewezen als beloning voor 
bevredigende prestaties, mits de betrokken 
lidstaten voldoen aan de in lid 3 van dit 
artikel genoemde voorwaarde.
3. Middelen worden, op basis van de 
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laatste meerjarige prestatie-evaluatie, 
uitsluitend toegewezen aan lidstaten die, 
gelet op de resultaatindicatoren die zijn 
toegepast op de in artikel 6, lid 1, van de 
verordening inzake de strategische GLB-
plannen en in hun strategische GLB plan 
vastgelegde specifieke doelstellingen, ten 
minste 90 % van hun streefwaarde 
hebben bereikt.
Binnen twee maanden na ontvangst van 
het laatste prestatieverslag van elke 
lidstaat, als bedoeld in artikel 121, lid 2, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], stelt 
de Commissie een uitvoeringshandeling 
vast, zonder toepassing te geven aan de in 
artikel 101 bedoelde comitéprocedure, om 
voor elke lidstaat te bepalen of de 
respectieve strategische GLB-plannen de 
in lid 3 van dit artikel bedoelde 
streefwaarden hebben bereikt.
4. Als de in lid 3 bedoelde streefwaarden 
zijn bereikt, wordt aan het einde van de 
uitvoeringsperiode van de strategische 
GLB-plannen een bedrag berekend dat 
door de Commissie aan de betrokken 
lidstaat of lidstaten wordt verstrekt en dat 
beschouwd wordt als zijnde definitief 
toegewezen voor het begrotingsjaar op 
basis van het in hetzelfde lid bedoelde 
besluit. Bij de toekenning van de middelen 
kan de Commissie rekening houden met 
gevallen van overmacht en ernstige 
sociaaleconomische crises die 
verhinderen dat de betrokken mijlpalen 
worden bereikt.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/280

Amendement 280
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 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

51 Jaarlijkse financiële goedkeuring 51 Jaarlijkse financiële goedkeuring

1. 1.

Voor de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 
bedoelde uitgaven stelt de Commissie vóór 
31 mei van het jaar na het betrokken 
begrotingsjaar op basis van de in artikel 8, 
lid 3, onder a) en c), bedoelde informatie 
uitvoeringshandelingen vast waarin haar 
besluit over de goedkeuring van de 
rekeningen van de geaccrediteerde 
betaalorganen is vervat.

Voor de in artikel 5, lid 2, en artikel 6 
bedoelde uitgaven stelt de Commissie vóór 
31 mei van het jaar na het betrokken 
begrotingsjaar op basis van de in artikel 8, 
lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 
informatie uitvoeringshandelingen vast 
waarin haar besluit over de goedkeuring 
van de rekeningen van de geaccrediteerde 
betaalorganen is vervat.

Die uitvoeringshandelingen hebben 
betrekking op de volledigheid, de 
nauwkeurigheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de ingediende 
jaarrekeningen en laten de inhoud van de 
uitvoeringshandelingen die daarna in het 
kader van de artikelen 52 en 53 worden 
vastgesteld, onverlet.

Die uitvoeringshandelingen hebben 
betrekking op de volledigheid, de 
nauwkeurigheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de ingediende 
jaarrekeningen en laten de inhoud van de 
uitvoeringshandelingen die daarna in het 
kader van artikel 53 worden vastgesteld, 
onverlet.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

2. 2.

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
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vast met regels voor de in lid 1 bedoelde 
goedkeuring van de rekeningen, wat betreft 
de maatregelen die moeten worden 
genomen in verband met de vaststelling 
van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde 
uitvoeringshandelingen en de uitvoering 
ervan, waaronder de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten en de in acht te nemen termijnen.

vast met regels voor de in lid 1 bedoelde 
goedkeuring van de rekeningen, wat betreft 
de maatregelen die moeten worden 
genomen in verband met de vaststelling 
van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde 
uitvoeringshandelingen en de uitvoering 
ervan, waaronder de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten en de in acht te nemen termijnen.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/281

Amendement 281
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 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53 Conformiteitsprocedure 53 Conformiteitsprocedure

1. 1.

Wanneer de Commissie constateert dat de 
in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven niet in overeenstemming met het 
Unierecht zijn gedaan, stelt zij 
uitvoeringshandelingen vast waarin de aan 
Uniefinanciering te onttrekken bedragen 
worden bepaald.

Wanneer de Commissie constateert dat de 
in artikel 5, lid 2, en artikel 6 bedoelde 
uitgaven niet in overeenstemming met het 
Unierecht zijn gedaan, stelt zij 
uitvoeringshandelingen vast waarin de aan 
Uniefinanciering te onttrekken bedragen 
worden bepaald.

Wat de in Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen] bedoelde interventietypes betreft, 
gelden de in de eerste alinea bedoelde 
onttrekkingen aan Uniefinanciering 
echter alleen bij ernstige tekortkomingen 
in de werking van de governancesystemen 
van de lidstaten.
De eerste alinea geldt niet voor gevallen 
van niet-naleving van de in de nationale 
strategische GLB-plannen en in de 
nationale regelgeving vastgelegde 
subsidiabiliteitsvoorwaarden voor 
individuele begunstigden.
De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
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overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

overeenkomstig de in artikel 101, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen.

2. De Commissie bepaalt de aan 
financiering te onttrekken bedragen in het 
licht van de ernst van de geconstateerde 
niet-naleving. Zij houdt naar behoren 
rekening met de aard van de inbreuk en 
met de door de Unie opgelopen financiële 
schade. Zij baseert de onttrekking op de 
bedragen waarvan is vastgesteld dat ze ten 
onrechte zijn uitgegeven. Als het 
redelijkerwijze niet mogelijk is het 
precieze bedrag te berekenen, worden op 
proportionele wijze forfaitaire correcties 
toegepast.

3. 3.

Voordat de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
doet de Commissie schriftelijk mededeling 
van haar bevindingen, en de betrokken 
lidstaat van zijn antwoorden daarop, 
waarna beide partijen pogen 
overeenstemming te bereiken over de te 
ondernemen actie. Daarna worden de 
lidstaten in de gelegenheid gesteld aan te 
tonen dat de werkelijke omvang van de 
niet-naleving geringer is dan de Commissie 
in haar beoordeling stelt.

Voordat de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld, 
doet de Commissie schriftelijk mededeling 
van haar bevindingen, en de betrokken 
lidstaat van zijn antwoorden daarop, 
waarna beide partijen pogen 
overeenstemming te bereiken over de te 
ondernemen actie. Daarna worden de 
lidstaten in de gelegenheid gesteld aan te 
tonen dat de werkelijke omvang van de 
niet-naleving geringer is dan de Commissie 
in haar beoordeling stelt.

Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, kan de lidstaat verzoeken om de 
opening van een procedure die tot doel 
heeft de standpunten van beide partijen 
binnen vier maanden tot elkaar te brengen. 
De resultaten daarvan worden vermeld in 
een verslag dat wordt ingediend bij de 
Commissie. De Commissie houdt rekening 
met de aanbevelingen in het verslag 
voordat zij een besluit neemt om 
financiering te weigeren, en motiveert haar 
besluit wanneer zij besluit geen rekening te 
houden met die aanbevelingen.

Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, kan de lidstaat verzoeken om de 
opening van een procedure die tot doel 
heeft de standpunten van beide partijen 
binnen vier maanden tot elkaar te brengen. 
De resultaten daarvan worden vermeld in 
een verslag dat wordt ingediend bij de 
Commissie. De Commissie houdt rekening 
met de aanbevelingen in het verslag 
voordat zij een besluit neemt om 
financiering te weigeren, en motiveert haar 
besluit wanneer zij besluit geen rekening te 
houden met die aanbevelingen.

4. Financiering wordt niet geweigerd 
voor:

4. Financiering wordt niet geweigerd 
voor:

(a) uitgaven als bedoeld in artikel 5, lid 
2, die zijn gedaan meer dan 24 maanden 
voordat de Commissie haar bevindingen 

(a) uitgaven als bedoeld in artikel 5, lid 
2, die zijn gedaan meer dan 24 maanden 
voordat de Commissie haar bevindingen 
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schriftelijk aan de betrokken lidstaat heeft 
gemeld;

schriftelijk aan de betrokken lidstaat heeft 
gemeld;

(b) uitgaven voor meerjarige 
interventies die onder artikel 5, lid 2, of 
onder de in artikel 6 bedoelde 
plattelandsontwikkelingsinterventies 
vallen, wanneer de eindverplichting 
waaraan de begunstigde moet voldoen, 
meer dan 24 maanden vóór de schriftelijke 
kennisgeving van de Commissie van haar 
bevindingen aan de betrokken lidstaat ligt;

(b) uitgaven voor meerjarige 
interventies die onder artikel 5, lid 2, of 
onder de in artikel 6 bedoelde 
plattelandsontwikkelingsinterventies 
vallen, wanneer de eindverplichting 
waaraan de begunstigde moet voldoen, 
meer dan 24 maanden vóór de schriftelijke 
kennisgeving van de Commissie van haar 
bevindingen aan de betrokken lidstaat ligt;

(c) uitgaven voor andere in artikel 6 
bedoelde 
plattelandsontwikkelingsinterventies dan 
die welke onder b) worden bedoeld, 
wanneer het betaalorgaan de betaling of, in 
voorkomend geval, de eindbetaling meer 
dan 24 maanden vóór de schriftelijke 
kennisgeving van de Commissie van haar 
bevindingen aan de betrokken lidstaat heeft 
gedaan.

(c) uitgaven voor andere in artikel 6 
bedoelde 
plattelandsontwikkelingsinterventies dan 
die welke onder b) worden bedoeld, 
wanneer het betaalorgaan de betaling of, in 
voorkomend geval, de eindbetaling meer 
dan 24 maanden vóór de schriftelijke 
kennisgeving van de Commissie van haar 
bevindingen aan de betrokken lidstaat heeft 
gedaan.

5. Lid 4 geldt niet voor: 5. Lid 4 geldt niet voor:

(a) door een lidstaat toegekende steun 
waarvoor de Commissie de procedure van 
artikel 108, lid 2, van het Verdrag heeft 
ingeleid, of inbreuken die de Commissie in 
een met redenen omkleed advies 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag aan de betrokken lidstaat heeft 
meegedeeld;

(a) door een lidstaat toegekende steun 
waarvoor de Commissie de procedure van 
artikel 108, lid 2, van het Verdrag heeft 
ingeleid, of inbreuken die de Commissie in 
een met redenen omkleed advies 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag aan de betrokken lidstaat heeft 
meegedeeld;

(b) inbreuken van de lidstaten op hun 
verplichtingen op grond van titel IV, 
hoofdstuk III, mits de Commissie haar 
bevindingen schriftelijk aan de betrokken 
lidstaat heeft gemeld binnen twaalf 
maanden na ontvangst van het verslag van 
de lidstaat over de resultaten van zijn 
controles van de betrokken uitgaven.

(b) inbreuken van de lidstaten op hun 
verplichtingen op grond van titel IV, 
hoofdstuk III, mits de Commissie haar 
bevindingen schriftelijk aan de betrokken 
lidstaat heeft gemeld binnen twaalf 
maanden na ontvangst van het verslag van 
de lidstaat over de resultaten van zijn 
controles van de betrokken uitgaven.

6. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria en methodiek voor de toepassing 
van financiële correcties.

6. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria en methodiek voor de toepassing 
van financiële correcties, waaronder 
forfaitaire correcties als bedoeld in lid 2.
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7. 7.

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met regels 
voor de maatregelen die moeten worden 
genomen in verband met de vaststelling 
van de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling en de uitvoering 
ervan, waaronder de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten, de in acht te nemen termijnen en 
de bemiddelingsprocedure waarin lid 3 
voorziet, met inbegrip van de oprichting, 
taken, samenstelling en werkwijze van het 
bemiddelingsorgaan.

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 100 gedelegeerde handelingen vast 
tot aanvulling van deze verordening met 
regels voor de maatregelen die moeten 
worden genomen in verband met de 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandeling en de uitvoering 
ervan, waaronder de uitwisseling van 
informatie tussen de Commissie en de 
lidstaten, de in acht te nemen termijnen en 
de bemiddelingsprocedure waarin lid 3 
voorziet, met inbegrip van de oprichting, 
taken, samenstelling en werkwijze van het 
bemiddelingsorgaan.

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 101, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en


