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NL In verscheidenheid verenigd NL

15.10.2020 A8-0199/284

Amendement 284
Chris MacManus
namens de GUE/NGL-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-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 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 en investeringen, het 
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, de 
strijd tegen en de aanpassing aan 
klimaatverandering, het aanpassen van 
onderzoek en innovatie en het 
overbrengen 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 
plattelandsontwikkeling.

Or. en
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Amendement 285
Chris MacManus
namens de GUE/NGL-Fractie
Tilly Metz
namens de Verts/ALE-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 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) In de mededeling van de 
Commissie van 20 mei 2020, getiteld “Een 
“van boer tot bord”-strategie voor een 
eerlijk, gezond en milieuvriendelijk 
voedselsysteem” wordt gewezen op het 
belang de eerbiediging van de in de 
Europese pijler van sociale rechten 
verankerde kernbeginselen te 
waarborgen. De overwegingen wat betreft 
de sociale, arbeids- en 
huisvestingsvoorwaarden van de 
werknemers en de bescherming van hun 
gezondheid en veiligheid zullen bij het tot 
stand brengen van eerlijke, sterke en 
duurzame voedselsystemen een grote rol 
spelen. Het GLB moet een instrument zijn 
om de doelstellingen van de Europese 
pijler van sociale rechten te 
verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 286
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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, die ervoor zorgt 
dat betalingen een hoge mate van 
duurzaamheid bevorderen en een gelijk 
speelveld garanderen voor landbouwers 
binnen en tussen de lidstaten, met name 
wat de sociale, 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. Om dit gelijke speelveld 
tussen begunstigden in verschillende 
lidstaten te garanderen, is het noodzakelijk 
dat bepaalde algemene regels voor 
conditionaliteit, en controles en sancties 
in verband met niet-naleving, op 
Unieniveau worden ingevoerd.

Or. en
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Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Hoewel het de lidstaten moet 
worden toegestaan om zelf een nadere 
invulling te geven aan sancties, moeten die 
sancties wel evenredig, doeltreffend en 
afschrikkend zijn en moeten ze andere in 
nationaal of Unierecht vastgelegde sancties 
onverlet laten. Voor een doeltreffende en 
coherente aanpak van de lidstaten is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in een 
minimumsanctiepercentage op 
Unieniveau voor gevallen van niet-
naleving die zich voor het eerst voordoen 
en te wijten zijn aan nalatigheid, terwijl 
herhaling tot een hoger percentage moet 
leiden en opzettelijkheid kan resulteren in 
de totale uitsluiting van de betaling. Om de 
evenredigheid van de sancties te 
waarborgen, moet het de lidstaten voor 
lichte gevallen van niet-nalevingen die zich 
voor het eerst voordoen, worden 
toegestaan om een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing in te voeren.

(57) Hoewel het de lidstaten moet 
worden toegestaan om zelf een nadere 
invulling te geven aan sancties, moeten die 
sancties wel evenredig, doeltreffend en 
afschrikkend zijn en moeten ze andere in 
nationaal of Unierecht vastgelegde sancties 
onverlet laten. Voor een doeltreffende en 
coherente aanpak van de lidstaten is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in 
minimumsanctiepercentages op 
Unieniveau. Deze percentages moeten van 
toepassing zijn op gevallen van niet-
naleving die zich voor het eerst voordoen 
en te wijten zijn aan nalatigheid, terwijl 
herhaling tot een hoger percentage moet 
leiden en opzettelijkheid eventueel moet 
resulteren in totale uitsluiting van de 
betaling. Deze uitsluiting wordt 
onmiddellijk van kracht voor 
begunstigden die veroordeeld zijn voor 
strafbare feiten in verband met het milieu, 
dierenwelzijn of werknemersrechten. Om 
de evenredigheid van de sancties te 
waarborgen, moeten de lidstaten voor 
lichte gevallen van niet-nalevingen die zich 
voor het eerst voordoen, een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing invoeren dat 
begunstigden op de hoogte brengt van de 
verplichting om corrigerende maatregelen 
te nemen zodat zij de niet-naleving 
kunnen remediëren. Er mogen geen 
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administratieve sancties worden opgelegd 
in het geval van niet-naleving wegens 
overmacht of duidelijke fouten die door de 
bevoegde autoriteit of een andere 
autoriteit zijn erkend.

Or. en


