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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0393),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0247/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de 
adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Begrotingscommissie, 
de Commissie begrotingscontrole en de Commissie regionale ontwikkeling 
(A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De bepalingen van Verordening 
(EU, Euratom) .../... van het Europees 
Parlement en de Raad [nieuw Financieel 
Reglement]12, en met name die welke 
betrekking hebben op het gedeeld beheer 
met de lidstaten, de werking van 
geaccrediteerde instanties en de 
begrotingsbeginselen, moeten gelden voor 
de interventies en maatregelen in deze 
verordening.

(5) De bepalingen van Verordening 
(EU, Euratom) 2018/1046 van het 
Europees Parlement en de Raad12, en met 
name die welke betrekking hebben op het 
gedeeld beheer met de lidstaten, de 
werking van geaccrediteerde instanties en 
de begrotingsbeginselen, moeten gelden 
voor de interventies en maatregelen in deze 
verordening.

__________________ __________________

12 Verordening (EU, Euratom) .../... [nieuw 
Financieel Reglement].

12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De bepalingen van Verordening 
(EU) …/…[CPR-Verordening] dienen 
van overeenkomstige toepassing te zijn op 
de bij deze verordening vastgestelde 
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interventies en maatregelen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) "outputindicator": een 
outputindicator als omschreven in 
artikel 2, punt 12, van Verordening (EU) 
…/…[CPR-verordening];

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) "resultaatindicator": een 
resultaatindicator als omschreven in 
artikel 2, punt 13, van Verordening (EU) 
…/…[CPR-verordening];

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) "ernstige tekortkoming": 
een ernstige tekortkoming als omschreven 
in artikel 2, punt 30, van Verordening 
(EU) …/…[CPR-verordening];
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Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) "intermediaire instantie": 
een intermediaire instantie als 
omschreven in artikel 2, punt 7, van 
Verordening (EU) 
…/…[CPR-verordening];

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c sexies) "actieplan": een actieplan 
als bedoeld in artikel 39, lid 1, en 
artikel 40, lid 1.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

Voorlichtingsmaatregelen

1. 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 
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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.Zowel 
binnen als buiten de Unie wordt een 
coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
kunnen omvatten:

a) jaarlijkse werkprogramma's of 
andere specifieke maatregelen die door 
derden worden voorgesteld;

b) op initiatief van de Commissie 
uitgevoerde activiteiten. De wettelijk 
verplichte maatregelen en de maatregelen 
die al in het kader van een andere actie 
van de Unie worden gefinancierd, vallen 
er niet onder. 

Bij de uitvoering van de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde activiteiten kan 
de Commissie een beroep doen op externe 
deskundigen. De in de eerste alinea 
bedoelde maatregelen dragen ook bij aan 
de communicatie van de instellingen over 
de politieke prioriteiten van de Unie voor 
zover deze prioriteiten verband houden 
met de algemene doelstellingen van deze 
verordening.

3. De Commissie publiceert eenmaal 
per jaar een oproep tot het indienen van 
voorstellen die aan de voorwaarden van 
het Financieel Reglement voldoet.

4. Het in artikel 101, lid 1, bedoelde 
comité wordt in kennis gesteld van de 
krachtens dit artikel voorgenomen en 
genomen maatregelen.

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
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artikel.

Or. en

Motivering

Artikel 44 wordt, zonder inhoudelijke wijzigingen, verplaatst en als nieuw artikel in dit 
hoofdstuk ingevoegd na artikel 6.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fondsen kunnen elk hetzij op initiatief 
van de Commissie hetzij namens de 
Commissie elk rechtstreeks de activiteiten 
op het gebied van de voorbereiding, 
monitoring, administratieve en technische 
ondersteuning, evaluatie, audit en inspectie 
financieren die nodig zijn voor de 
uitvoering van het GLB. Daarbij gaat het 
met name om:

De fondsen kunnen elk hetzij op initiatief 
van de Commissie hetzij namens de 
Commissie elk rechtstreeks de activiteiten 
op het gebied van de voorbereiding, 
monitoring, administratieve en technische 
ondersteuning, evaluatie, audit en inspectie 
financieren die nodig zijn voor de 
uitvoering van het GLB. Bij de in 
artikel 86, lid 3, van Verordening (EU) 
…/… [verordening inzake de strategische 
GLB-plannen] bedoelde Elfpo-bijdrage 
wordt rekening gehouden met de sterkere 
administratieve capaciteitsopbouw met 
betrekking tot de nieuwe beheer- en 
controlesystemen in de lidstaten. Daarbij 
gaat het met name om:

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

De tekst van dit artikel is voor de helft verplaatst naar artikel 9 bis (nieuw) en voor de andere 
helft naar artikel 10 bis (nieuw).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Bevoegde autoriteit

1. De lidstaten wijzen een autoriteit 
op ministerieel niveau aan die 
verantwoordelijk is voor:

a) de toekenning, evaluatie en 
intrekking van de accreditatie van de 
betaalorganen als bedoeld in artikel 9, 
lid 2;

b) de accreditatie van de 
coördinerende instantie als bedoeld in 
artikel 10 bis;

c) de aanwijzing van de 
certificerende instantie als bedoeld in 
artikel 11;

d) de uitvoering van de in het kader 
van dit hoofdstuk aan de bevoegde 
autoriteit toegewezen taken.

2. De bevoegde autoriteit beslist door 
een formeel besluit over de toekenning of, 
na een evaluatie, de intrekking van de 
accreditatie van het betaalorgaan en de 
coördinerende instantie op basis van een 
toetsing aan de accreditatiecriteria die de 
Commissie overeenkomstig artikel 12 bis, 
lid 1, onder a), vaststelt. De bevoegde 
autoriteit informeert de Commissie 
onverwijld over accreditaties en over 
intrekkingen van accreditaties.

Or. en
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(Zie de tekst van voormalig artikel 9 (met wijzigingen))

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen

Bevoegde autoriteit

1. De lidstaten wijzen een autoriteit 
op ministerieel niveau aan die 
verantwoordelijk is voor:

a) de toekenning, evaluatie en 
intrekking van de accreditatie van de 
betaalorganen als bedoeld in artikel 8, lid 
2;

b) de accreditatie van de 
coördinerende instantie als bedoeld in 
artikel 8, lid 4;

c) de aanwijzing van de 
certificerende instantie als bedoeld in 
artikel 11;

d) de uitvoering van de in het kader 
van dit hoofdstuk aan de bevoegde 
autoriteit toegewezen taken.

2. De bevoegde autoriteit beslist door 
een formeel besluit over de toekenning of, 
na een evaluatie, de intrekking van de 
accreditatie van het betaalorgaan en de 
coördinerende instantie op basis van een 
toetsing aan de accreditatiecriteria die de 
Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 
1, onder a), vaststelt. De bevoegde 
autoriteit informeert de Commissie
onverwijld over accreditaties en over 
intrekkingen van accreditaties.

Or. en

(De tekst van dit artikel is (in gewijzigde vorm) verplaatst naar het nieuwe artikel 8 bis)
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis

Betaalorganen

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.

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

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 12, lid 1, onder a), vaststelt.

Elke lidstaat beperkt het aantal van zijn 
geaccrediteerde betaalorganen:

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.

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 
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regelingen.

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.

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:

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 51, lid 1, bedoelde 
jaarlijkse verslag inzake de financiële 
goedkeuring waaruit blijkt dat de uitgaven 
in overeenstemming met artikel 35 zijn 
gedaan;

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

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 
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tot 1 maart.

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

5. 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.

Or. en

(Zie de tekst van voormalig artikel 8 (met wijzigingen))

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen

Bevoegdheden van de Commissie

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor:
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a) de minimumvoorwaarden voor de 
accreditering van de betaalorganen als 
bedoeld in artikel 8, lid 2, en van de 
coördinerende instanties als bedoeld in 
artikel 8, lid 4;

b) de verplichtingen van de 
betaalorganen wat betreft openbare 
interventie, en de regels voor de inhoud 
van hun verantwoordelijkheden op het 
gebied van beheer en controle.

2.

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met regels 
voor:

a) de procedures voor de toekenning, 
intrekking en evaluatie van de accreditatie 
van betaalorganen en coördinerende 
instanties en de procedures voor het 
toezicht op de accreditatie van 
betaalorganen;

b) de werkzaamheden en controles 
die ten grondslag liggen aan de 
beheersverklaring van de betaalorganen, 
als bedoeld in artikel 8, lid 3, onder c);

c) de werking van de coördinerende 
instantie en de kennisgeving van de in 
artikel 8, lid 4, bedoelde informatie aan de 
Commissie.

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

Or. en

(De tekst van dit artikel is (in aangepaste vorm) verplaatst naar het nieuwe artikel 12 bis)

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
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Coördinerende instanties

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 verslag inzake de 
financiële goedkeuring;

c) uitvoering of coördinatie van 
acties om tekortkomingen van 
gemeenschappelijke aard te verhelpen, en 
de Commissie op de hoogte houden van 
iedere ontwikkeling, door middel van een 
actieplan als bedoeld in artikel 39, lid 1, 
en/of artikel 40, lid 1;

d) bevordering en waarborging van 
een geharmoniseerde toepassing van de 
Unieregelgeving.

2. 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 uiterlijk op 
15 februari van het jaar dat volgt op het 
betrokken begrotingsjaar, een 
beheersverklaring opgesteld en bij de 
Commissie ingediend:

a) 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;

b) 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.
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Voor lidstaten die geen coördinerende 
instantie hebben aangewezen, worden de 
in dit artikel omschreven taken 
toegewezen aan de bevoegde autoriteit.

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 verslag inzake de financiële 
goedkeuring 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.

Or. en

(Zie de tekst van voormalig artikel 8 (met wijzigingen))

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 9 bis, lid 3, 
onder c), bedoelde beheersverklaring.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met regels 
voor de taken van de certificerende 

Zodra de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten de in artikel 11 bedoelde 
certificerende instanties hebben 
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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.

aangewezen en de Commissie daarvan in 
kennis hebben gesteld, dient de 
Commissie uiterlijk een jaar na [datum 
van toepassing van deze verordening] en 
nogmaals uiterlijk vier jaar later een 
volledige lijst van al die instanties in bij 
het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen bevatten ook 
een beschrijving van:

Schrappen

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.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II bis

Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw

Artikel 11 bis

Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw

1. De lidstaten nemen in het 
strategisch GLB-plan een systeem op voor 
het verstrekken van diensten die 
landbouwers en andere begunstigden van 
de GLB-steun adviseren over grondbeheer 
en landbouwbedrijfsbeheer (hierna 
"bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw" genoemd).

2. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken de economische, 
ecologische en sociale dimensies en 
verstrekken actuele technologische en 
wetenschappelijke informatie die is 
ontwikkeld in het kader van onderzoek en 
innovatie. Zij zijn geïntegreerd in de 
onderling samenhangende diensten van 
bedrijfsadviseurs voor de landbouw, 
onderzoekers, landbouwersorganisaties en 
andere belanghebbenden, die samen de 
kennis- en innovatiesystemen voor de 
landbouw (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems – AKIS) vormen.

3. De lidstaten zien erop toe dat het 
aan de landbouwbedrijven verstrekte 
advies onpartijdig is en dat de adviseurs 
geen belangenconflicten hebben.

4. De bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw bestrijken ten minste het 
volgende:

a) alle in het strategisch GLB-plan 
vastgestelde vereisten, voorwaarden en 
beheersverbintenissen die van toepassing 
zijn op landbouwers en andere 
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begunstigden, met inbegrip van de 
vereisten en normen in het kader van de 
conditionaliteit en de voorwaarden voor 
de steunregelingen alsmede informatie 
over de financiële instrumenten en 
bedrijfsplannen die op grond van het 
strategisch GLB-plan zijn vastgesteld;

b) de door de lidstaten vastgestelde 
voorschriften voor de uitvoering van 
Richtlijn 2000/60/EG, Richtlijn 
92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG, 
Richtlijn 2008/50/EG, Richtlijn (EU) 
2016/2284, Verordening (EU) 2016/2031, 
Verordening (EU) 2016/429, artikel 55 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad1 bis en 
Richtlijn 2009/128/EG;

c) de landbouwpraktijken ter 
voorkoming van de ontwikkeling van 
antimicrobiële resistentie als vastgesteld 
in de mededeling "Een Europees "één 
gezondheid"-actieplan tegen 
antimicrobiële resistentie"1 ter;

d) risicobeheer als bedoeld in 
artikel 70 van Verordening (EU) .../... 
[verordening inzake de strategische GLB-
plannen];

e) steun voor innovatie, met name 
voor de voorbereiding en uitvoering van 
projecten van operationele groepen in het 
kader van het Europees 
Innovatiepartnerschap voor productiviteit 
en duurzaamheid in de landbouw als 
bedoeld in artikel 114;

f) ontwikkeling van en 
vergemakkelijking van de toegang tot 
digitale technologieën in de landbouw en 
in plattelandsgebieden als bedoeld in 
artikel 102.

3. Specifieke eisen inzake het 
bedrijfsadviseringssysteem:

a) De lidstaten zorgen er door middel 
van een passende openbare procedure 
voor dat de adviseurs in het 
bedrijfsadviseringssysteem voldoende 
gekwalificeerd zijn en regelmatig worden 
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bijgeschoold.

b) De lidstaten zorgen voor een 
scheiding tussen advies en controles. In 
dit verband zorgen de lidstaten ervoor, 
onverminderd het nationale recht inzake 
de toegang van het publiek tot 
documenten, dat de in artikel 12, lid 1, 
bedoelde geselecteerde en aangewezen 
instanties geen persoonlijke of individuele
informatie of gegevens die zij bij hun 
adviseringsactiviteiten hebben verkregen, 
verstrekken aan andere personen dan de 
begunstigde die het betrokken bedrijf 
beheert, met uitzondering van 
onregelmatigheden of inbreuken die bij 
hun activiteiten zijn geconstateerd en die 
vallen onder een in nationaal of in 
Unierecht vastgelegde verplichting om 
een overheidsinstantie te informeren, in 
het bijzonder in het geval van strafbare 
feiten. De desbetreffende nationale 
autoriteit bezorgt de mogelijke 
begunstigde, hoofdzakelijk langs 
elektronische weg, een passende lijst van 
de in artikel 12, lid 1, bedoelde 
geselecteerde en aangewezen instanties.

__________________

1 bis Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 
van 24.11.2009, blz. 1).

1 ter "Een Europees "één gezondheid"-
actieplan tegen antimicrobiële resistentie 
(AMR)" (COM(2017) 339 final).

Or. en

(Zie de tekst van artikel 13 in COM(2018) 392 van 1 juni 2018 (met wijzigingen))

Motivering

Artikel 13, verordening strategische plannen, onder f) toevoeging "en vergemakkelijking van 
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de toegang tot"; 3. Specifieke eisen inzake het bedrijfsadviseringssysteem, zie de huidige 
horizontale verordening, artikel 13, leden 1, 2 en 3; toevoeging in lid 3, onder a): De 
lidstaten moeten er "door middel van een passende openbare procedure" voor zorgen dat de 
adviseurs in het bedrijfsadviseringssysteem voldoende gekwalificeerd zijn en regelmatig 
worden bijgeschoold.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen

Begrotingsmaximum

1. Het jaarlijkse maximum voor de 
ELGF-uitgaven wordt gevormd door de 
maximumbedragen die voor dit fonds zijn 
vastgesteld krachtens Verordening (EU, 
Euratom) [COM(2018) 322 final].

2. Ingeval het Unierecht voorziet in 
sommen die moeten worden opgeteld bij 
of afgetrokken van de in lid 1 bedoelde 
bedragen, stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast, zonder de in 
artikel 101 bedoelde procedure toe te 
passen, waarbij het voor de ELGF-
uitgaven beschikbare nettosaldo wordt 
bepaald op basis van de in het Unierecht 
bedoelde gegevens.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Bevoegdheden van de Commissie

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor:

a) de minimumvoorwaarden voor de 
accreditering van de betaalorganen als 
bedoeld in artikel 9 bis, lid 2, en van de 
coördinerende instanties als bedoeld in 
artikel 10 bis, lid 4;

b) de verplichtingen van de 
betaalorganen wat betreft openbare 
interventie, en de regels voor de inhoud 
van hun verantwoordelijkheden op het 
gebied van beheer en controle.

c) de procedures voor de toekenning, 
intrekking en evaluatie van de accreditatie 
van betaalorganen en coördinerende 
instanties en de procedures voor het 
toezicht op de accreditatie van 
betaalorganen;

d) de werkzaamheden en controles 
die ten grondslag liggen aan de 
beheersverklaring van de betaalorganen, 
als bedoeld in artikel 9, lid 3, onder c);

e) de werking van de coördinerende 
instantie en de kennisgeving van de in 
artikel 10 bis, lid 4, bedoelde informatie 
aan de Commissie.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast tot aanvulling van deze 
verordening met bepalingen inzake de 
taken van de certificerende instanties, 
onder meer met betrekking tot uit te 
voeren controles, de aan die controles 
onderworpen instanties en de certificaten, 
verslagen en begeleidende documenten 
die door die instanties worden opgesteld.

Bij die gedelegeerde handelingen worden 
tevens vastgesteld:

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 
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volgen voor het uitbrengen van hun 
oordeel.

Or. en

(Zie de tekst van voormalig artikel 10 (met wijzigingen))

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen

Naleving van het maximum

1. Wanneer in het Unierecht met 
betrekking tot een lidstaat een financieel 
maximum voor landbouwuitgaven is 
vastgesteld in euro, worden de 
desbetreffende uitgaven binnen de 
grenzen van dat in euro vastgestelde 
maximum vergoed, waarbij die uitgaven 
zo nodig worden aangepast wanneer de 
artikelen 37 tot en met 40 van toepassing 
zijn.

2. De in artikel 81 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
toewijzingen van lidstaten voor 
interventies in de vorm van rechtstreekse 
betalingen, gecorrigeerd voor de 
aanpassingen op grond van artikel 15 van 
deze verordening, worden beschouwd als 
financiële maxima in euro.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis

Beheersautoriteit

1. De lidstaten wijzen voor hun 
strategische GLB-plannen een 
beheersautoriteit aan. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de nodige beheers- en 
controlesystemen zijn opgezet zodat een 
duidelijke verdeling en scheiding van de 
taken van de beheersautoriteit en de 
andere instanties wordt gewaarborgd. De 
lidstaten zijn ervoor verantwoordelijk dat 
het systeem doeltreffend functioneert 
gedurende de gehele periode die door het 
strategisch GLB-plan wordt bestreken.

2. De beheersautoriteit is ervoor 
verantwoordelijk dat het strategisch 
GLB-plan op efficiënte, doeltreffende en 
correcte wijze wordt beheerd en 
uitgevoerd. Met name zorgt zij ervoor dat:

a) er een voldoende veilig 
elektronisch systeem is voor het 
registreren, bijhouden, beheren en 
rapporteren van statistische informatie 
over het plan en de uitvoering ervan met 
het oog op monitoring en evaluatie, en in 
het bijzonder informatie die nodig is om 
de voortgang in de richting van de 
vastgestelde doelstellingen en streefcijfers 
te monitoren;

b) de begunstigden en de andere bij 
de uitvoering van interventies betrokken 
instanties:

i) worden geïnformeerd over hun 
verplichtingen die uit de toegekende steun 
voortvloeien, en gebruiken voor alle 
transacties betreffende een verrichting 
hetzij een afzonderlijk boekhoudsysteem, 
hetzij een passende boekhoudkundige 
code;

ii) zijn op de hoogte van de 
voorschriften inzake de verstrekking van 
gegevens aan de beheersautoriteit en 
inzake de registratie van de output en de 
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resultaten;

c) de betrokken begunstigden, in 
voorkomend geval langs elektronische 
weg, een lijst krijgen met de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
en de minimumnormen voor een goede 
landbouw- en milieuconditie die zijn 
vastgesteld op grond van titel III, 
hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] en die op 
landbouwbedrijfsniveau moeten worden 
toegepast, met duidelijke en nauwkeurige 
informatie ter zake;

d) de in artikel 125 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde ex-
ante-evaluatie strookt met het evaluatie-
en monitoringsysteem en wordt aanvaard 
en ingediend bij de Commissie;

e) het in artikel 126 van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
evaluatieplan voorhanden is, dat de in 
datzelfde artikel bedoelde ex-postevaluatie 
wordt uitgevoerd binnen de in deze 
verordening vastgestelde termijnen, dat 
die evaluaties in overeenstemming zijn 
met het monitoring- en evaluatiesysteem 
en dat ze worden ingediend bij het in 
artikel 111 bedoelde monitoringcomité en 
de Commissie;

f) het monitoringcomité de nodige 
informatie en documenten ontvangt om de 
uitvoering van het strategisch GLB-plan 
te kunnen monitoren in het licht van de 
specifieke doelstellingen en prioriteiten 
ervan;

g) het jaarlijkse prestatieverslag 
wordt opgesteld, met inbegrip van 
geaggregeerde monitoringtabellen, en dat 
dit verslag, na raadpleging van het 
monitoringcomité, wordt ingediend bij de 
Commissie;

h) relevante follow-upacties worden 
ondernomen naar aanleiding van de 
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opmerkingen van de Commissie over de 
jaarlijkse prestatieverslagen;

i) het betaalorgaan in het bijzonder 
met betrekking tot de voor financiering 
geselecteerde verrichtingen alle nodige 
informatie over de toegepaste procedures 
en de verrichte controles ontvangt, 
voordat de betalingsopdrachten worden 
gegeven;

j) begunstigden van uit het Elfpo 
gefinancierde interventies, uitgezonderd 
gebieds- en diergerelateerde interventies, 
de ontvangen financiële steun erkennen, 
onder meer door passend gebruik te 
maken van het embleem van de Unie 
volgens de door de Commissie 
overeenkomstig lid 5 vastgestelde regels;

k) bekendheid wordt gegeven aan het 
strategisch GLB-plan, onder meer via het 
nationale GLB-netwerk, door potentiële 
begunstigden, beroepsorganisaties, de 
economische en sociale partners, 
organisaties voor de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de betrokken niet-gouvernementele 
organisaties, met inbegrip van 
milieuorganisaties, te informeren over de 
door het strategisch GLB-plan geboden 
mogelijkheden en over de wijze waarop 
toegang kan worden verkregen tot de 
financiering in het kader van het 
strategisch GLB-plan, alsook door de 
begunstigden en het brede publiek te 
informeren over de steun van de Unie 
voor landbouw en plattelandsontwikkeling 
via het strategisch GLB-plan.

3. De lidstaat of de beheersautoriteit 
mag een of meer intermediaire instanties 
aanwijzen, met inbegrip van plaatselijke 
autoriteiten, instanties voor regionale 
ontwikkeling of niet-gouvernementele 
organisaties, voor het beheer en de 
uitvoering van de interventies van het 
strategisch GLB-plan.

4. Indien een deel van de taken van 
de beheersautoriteit wordt gedelegeerd 
aan een andere instantie, behoudt de 
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beheersautoriteit er de volledige 
verantwoordelijkheid voor dat de 
gedelegeerde taken efficiënt en correct 
worden beheerd en uitgevoerd. De 
beheersautoriteit zorgt ervoor dat er 
passende bepalingen zijn om de andere 
instantie in staat te stellen alle nodige 
gegevens en informatie voor de uitvoering 
van die taken te verkrijgen.

5. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 138 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die deze verordening aanvullen met 
uitvoeringsbepalingen voor de in lid 2, 
onder j) en k), vermelde vereisten inzake 
informatie, bekendheid en zichtbaarheid. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 139, lid 2, van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en

(Zie de tekst van artikel 110 "Beheersautoriteit" in COM(2018) 392 final – 2018/0216 (COD) 
van 1 juni 2018 (met wijzigingen))

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Schrappen

Landbouwreserve

1. Aan het begin van elk jaar wordt 
in het ELGF een reserve aangelegd die 
bedoeld is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het 
beheer of de stabilisatie van de markt of 
in crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen 
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("de landbouwreserve").

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

De middelen uit de landbouwreserve 
worden beschikbaar gesteld voor 
maatregelen in het kader van de artikelen 
8 tot en met 21 en 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 voor het 
jaar of de jaren waarvoor de aanvullende 
steun vereist is.

2. Het bedrag van de 
landbouwreserve is ten minste 400 
miljoen EUR in lopende prijzen aan het 
begin van elk jaar van de periode 2021-
2027. De Commissie kan het bedrag van 
de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is 
gelet op marktontwikkelingen of -
vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening 
houdend met de in het ELGF beschikbare 
kredieten.

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder 
d), van het Financieel Reglement worden 
niet-vastgelegde kredieten van de 
landbouwreserve zonder beperking in de 
tijd overgedragen om de landbouwreserve 
in de daaropvolgende begrotingsjaren te 
financieren.

Bovendien wordt, in afwijking van artikel 
12, lid 2, onder d), van het Financieel 
Reglement, het totale ongebruikte bedrag 
van de crisisreserve dat aan het eind van 
2020 beschikbaar is, overgedragen naar 
2021 zonder dat het terugvloeit naar de 
begrotingsonderdelen voor de in artikel 5, 
lid 2, onder c), bedoelde acties, en wordt 
het beschikbaar gesteld voor de 
financiering van de landbouwreserve.

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouwreserve De crisisreserve

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd die bedoeld 
is om aanvullende steun aan de 
landbouwsector te verlenen voor het 
beheer of de stabilisatie van de markt of in 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de landbouwreserve").

Aan het begin van elk jaar wordt een 
reserve aangelegd die bedoeld is om 
aanvullende steun aan de landbouwsector 
te verlenen in crisissituaties die de 
landbouwproductie of -distributie treffen 
("de crisisreserve").

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten voor de landbouwreserve 
worden rechtstreeks opgenomen in de 
Uniebegroting.

Schrappen

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen uit de landbouwreserve 
worden beschikbaar gesteld voor 
maatregelen in het kader van de artikelen 
8 tot en met 21 en 219, 220 en 221 van 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 voor het 
jaar of de jaren waarvoor de aanvullende 
steun vereist is.

Schrappen

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de landbouwreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de landbouwreserve in de loop van het 
jaar aanpassen wanneer dat passend is gelet 
op marktontwikkelingen of -
vooruitzichten in het lopende of het 
daaropvolgende jaar en rekening houdend 
met de in het ELGF beschikbare 
kredieten.

Het bedrag van de crisisreserve is ten 
minste 400 miljoen EUR in lopende prijzen 
aan het begin van elk jaar van de periode 
2021-2027. De Commissie kan het bedrag 
van de crisisreserve in de loop van het jaar 
aanpassen wanneer dat passend is gelet op 
de ontwikkeling van crisissituaties en
rekening houdend met de beschikbare 
inkomsten uit bestemmingsontvangsten of 
afkomstig van terugbetalingen in verband 
met onregelmatigheden in rubriek 2 als 
primaire en belangrijkste bron.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)



PR\1165936NL.docx 33/58 PE629.392v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de beschikbare kredieten als 
bedoeld in de eerste alinea niet toereikend
zijn, kan als laatste optie financiële 
discipline worden toegepast om de 
crisisreserve op te vullen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

Monitoringcomité

1. De lidstaat richt voorafgaand aan 
de indiening van het strategisch GLB-
plan een comité op om de uitvoering van 
het strategisch GLB-plan te monitoren 
("monitoringcomité"). Elk 
monitoringcomité stelt zijn reglement van 
orde vast. Het monitoringcomité vergadert 
ten minste een keer per jaar en evalueert 
alle vraagstukken die invloed hebben op 
de vooruitgang die wordt geboekt ten 
aanzien van het bereiken van de 
streefcijfers van het strategisch GLB-plan. 
De lidstaat publiceert het reglement van 
orde van het monitoringcomité en alle 
gegevens en informatie die met het comité 
worden gedeeld online.

2. De lidstaat bepaalt de 
samenstelling van het monitoringcomité 
en zorgt voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de bevoegde 
overheidsinstanties, intermediaire 
instanties en van vertegenwoordigers van 
de in artikel 94, lid 3, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] bedoelde 
partners.Elk lid van het monitoringcomité 
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heeft een stem. De lidstaat publiceert de 
ledenlijst van het monitoringcomité 
online. Vertegenwoordigers van de 
Commissie nemen met raadgevende stem 
aan de werkzaamheden van het 
monitoringcomité deel.

3. Het monitoringcomité onderzoekt 
in het bijzonder:

a) de vooruitgang die is geboekt ten 
aanzien van de tenuitvoerlegging van het 
strategisch GLB-plan en het bereiken van 
de mijlpalen en streefcijfers;

b) vraagstukken die van invloed zijn 
op de prestaties van het strategisch GLB-
plan en de acties die zijn ondernomen om 
die vraagstukken aan te pakken;

c) de in artikel 52, lid 3, van 
Verordening (EU) [CPR] opgesomde 
elementen van de ex-antebeoordeling en 
het in artikel 53, lid 1, van Verordening 
(EU) [CPR] bedoelde strategiedocument;

d) de vorderingen met de uitvoering 
van de evaluaties, de samenvattingen van 
evaluaties en het vervolg dat aan de 
bevindingen is gegeven;

e) de uitvoering van acties op het 
gebied van communicatie en 
zichtbaarheid;

f) de capaciteitsopbouw voor 
overheidsinstanties en begunstigden, 
indien van toepassing.

4. Het monitoringcomité brengt 
advies uit over:

g) het ontwerp van het strategisch 
GLB-plan;

h) de methoden en criteria gebruikt 
voor de selectie van verrichtingen;

i) de jaarlijkse prestatieverslagen;

j) het evaluatieplan en eventuele 
wijzigingen daarvan;

k) voorstellen van de 
beheersautoriteit voor wijzigingen van het 
strategisch GLB-plan.
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Or. en

(Zie de tekst van artikel 111 "Monitoringcomité" in COM(2018) 392 final)

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Het aanpassingspercentage dat 
overeenkomstig dit artikel 25 is bepaald, is 
alleen van toepassing op rechtstreekse 
betalingen van meer dan 2 000 EUR die 
in het desbetreffende kalenderjaar aan 
een landbouwer worden toegekend.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie dient tegelijk met 
het ontwerp van begroting voor 
begrotingsjaar N haar ramingen voor de 
begrotingsjaren N - 1, N en N + 1 in bij 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 7, onder b), stelt de 
Commissie die satellietgegevens gratis ter 

Overeenkomstig artikel 7, onder b), stelt de 
Commissie die satellietgegevens gratis ter 
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beschikking aan de voor het 
areaalmonitoringsysteem bevoegde 
autoriteiten of aan de dienstverleners die 
van deze instanties toestemming hebben 
gekregen om hen te vertegenwoordigen.

beschikking aan de voor het 
areaalmonitoring- en controlesysteem
bevoegde autoriteiten of aan de 
dienstverleners die van deze instanties 
toestemming hebben gekregen om hen te 
vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan gespecialiseerde 
entiteiten belasten met taken op het gebied 
van technieken of werkmethoden die 
verband houden met het in artikel 64, lid 1, 
onder c), bedoelde 
areaalmonitoringsysteem.

De Commissie kan gespecialiseerde 
entiteiten belasten met taken op het gebied 
van technieken of werkmethoden die 
verband houden met het in artikel 64, lid 1, 
onder c), bedoelde areaalmonitoring- en 
controlesysteem.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk strategisch GLB-plan 
worden tussentijdse betalingen gedaan. Ze 
worden berekend door het 
bijdragepercentage voor elk 
interventietype toe te passen op de in het 
kader van dit interventietype verrichte 
publieke uitgaven, als bedoeld in artikel 85 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

1. Voor elk strategisch GLB-plan 
worden tussentijdse betalingen gedaan. Ze 
worden berekend door het 
cofinancieringspercentage voor elk 
interventietype toe te passen op de in het 
kader van dit interventietype verrichte 
publieke uitgaven, als bedoeld in artikel 85 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen].

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het in de eerste uitgavendeclaratie 
opgenomen bedrag moet voordien in het 
kader van het financiële instrument zijn 
betaald en mag niet hoger zijn dan 25 % 
van het totale bedrag van de bijdrage van 
het strategisch GLB-plan bijdrage zoals in 
het kader van de desbetreffende 
financieringsregeling is vastgelegd voor de 
financiële instrumenten;

(a) het in de eerste uitgavendeclaratie 
opgenomen bedrag moet voordien in het 
kader van het financiële instrument zijn 
betaald en mag niet hoger zijn dan 25 % 
van het totale bedrag van de 
cofinanciering uit hoofde van het 
strategisch GLB-plan bijdrage zoals in het 
kader van de desbetreffende 
financieringsregeling is vastgelegd voor de 
financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, of

(b) ze gedaan zijn overeenkomstig de 
Unieregelgeving, en

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
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 

Wanneer de Commissie in het kader van de 
in artikel 52 bedoelde jaarlijkse 
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 
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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.

behoren kan motiveren, stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast waarin de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden geschorst.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 volgens 
de in artikel 101, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 100 gedelegeerde handelingen vast 
tot aanvulling van deze verordening met 
verdere regels voor de elementen van 
actieplannen, met inbegrip van, 
inzonderheid, de vaststelling van 
voortgangsindicatoren en voor de 
procedure voor het opzetten van de 
actieplannen.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie kan overeenkomstig artikel 
100 gedelegeerde handelingen vaststellen
tot aanvulling van deze verordening met 
verdere regels voor de elementen van de 
actieplannen en voor de procedure voor het 
opzetten van de actieplannen.

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In de uitvoeringshandelingen waarin de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde maandelijkse 
betalingen of de in artikel 30 bedoelde 
tussentijdse betalingen worden bepaald, 
wordt rekening gehouden met de 
gedelegeerde handelingen die in het kader 
van de eerste alinea van lid 1 zijn 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
interventies en maatregelen waarvoor de 
lidstaten voorschotten mogen betalen.

Schrappen

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen
vaststellen die een oplossing bieden voor 

In een spoedeisende situatie kan de 
Commissie overeenkomstig de in 
artikel 100 bis bedoelde spoedprocedure 
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specifieke problemen die verband houden 
met de toepassing van dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen kunnen afwijken 
van lid 2, doch slechts voor zover en 
zolang dat strikt noodzakelijk is.

gedelegeerde handelingen vaststellen die 
een oplossing bieden voor specifieke 
problemen die verband houden met de 
toepassing van dit artikel.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen

Voorlichtingsmaatregelen

1. 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 
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inzicht van de burgers in dit model.

Zowel binnen als buiten de Unie wordt 
een coherente, objectieve en uitgebreide 
voorlichting gegeven.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
kunnen omvatten:

(a) jaarlijkse werkprogramma's of 
andere specifieke maatregelen die door 
derden worden voorgesteld;

(b) op initiatief van de Commissie 
uitgevoerde activiteiten.

De wettelijk verplichte maatregelen en de 
maatregelen die al in het kader van een 
andere actie van de Unie worden 
gefinancierd, vallen er niet onder.

Bij de uitvoering van de in de eerste 
alinea, onder b), bedoelde activiteiten kan 
de Commissie een beroep doen op externe 
deskundigen.

De in de eerste alinea bedoelde 
maatregelen dragen ook bij aan de 
communicatie van de instellingen over de 
politieke prioriteiten van de Unie voor 
zover deze prioriteiten verband houden 
met de algemene doelstellingen van deze 
verordening.

3. De Commissie publiceert eenmaal 
per jaar een oproep tot het indienen van 
voorstellen die aan de voorwaarden van 
het Financieel Reglement voldoet.

4. Het in artikel 101, lid 1, bedoelde 
comité wordt in kennis gesteld van de 
krachtens dit artikel voorgenomen en 
genomen maatregelen.

5. De Commissie brengt om de twee 
jaar aan het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de uitvoering van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

Zonder inhoudelijke wijzigingen verplaatst naar het nieuwe artikel 6 bis (nieuw).



PE629.392v01-00 42/58 PR\1165936NL.docx

NL

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het werk van de certificerende 
instantie is verricht overeenkomstig artikel 
11 en voor de toepassing van afdeling 2 
van dit hoofdstuk;

(c) het werk van de certificerende 
instantie is verricht overeenkomstig 
artikel 11 en afdeling 2 van dit hoofdstuk;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen 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.

De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 100 gedelegeerde handelingen vast 
tot aanvulling van deze verordening 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.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijkse prestatiegoedkeuring Tweejaarlijkse prestatiegoedkeuring

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. De Commissie stelt de 
betrokken lidstaat in kennis van haar 
voornemen en geeft de lidstaat de 
gelegenheid om binnen een termijn van 
ten minste 30 dagen opmerkingen te 
maken alvorens de 
ontwerpuitvoeringshandeling in te dienen 
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen met regels voor de 
criteria waaraan de argumentatie van de 
betrokken lidstaat moet voldoen, en voor 
de methodiek en criteria voor de 
toepassing van verlagingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 procedure en de in acht te 
nemen termijnen.

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 procedure en de in acht te 
nemen termijnen.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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-conformiteit. Zij houdt rekening met 
de aard van de inbreuk en met de 
financiële schade voor de Unie. Zij 
baseert haar besluit tot onttrekking op de 
identificering van ten onrechte uitgegeven 
bedragen.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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voorziet, met inbegrip van de oprichting, 
taken, samenstelling en werkwijze van het 
bemiddelingsorgaan.

de bemiddelingsprocedure waarin lid 3 
voorziet, met inbegrip van de oprichting, 
taken, samenstelling en werkwijze van het 
bemiddelingsorgaan. 

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen voor een 
controleniveau dat nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's.

De lidstaten zorgen voor een 
controleniveau dat nodig is voor een 
doeltreffend beheer van de risico's. De 
verantwoordelijke autoriteit trekt haar 
steekproef voor controles uit de gehele 
populatie van aanvragers. De steekproef 
bestaat, waar dat dienstig is, uit een 
willekeurig gedeelte, teneinde een 
representatief foutenpercentage te 
verkrijgen, en een op een risicoanalyse 
gebaseerd gedeelte, dat toegespitst is op de 
gebieden met het hoogste foutenrisico.

Or. en



PR\1165936NL.docx 47/58 PE629.392v01-00

NL

Motivering

Overgenomen uit artikel 59, lid 2, van de bestaande horizontale verordening.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 61 Schrappen

Compatibiliteit van interventies ten 
aanzien van controles in de wijnsector

In het kader van de toepassing van de 
interventies in de wijnsector als bedoeld in 
Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen], 
zorgen de lidstaten ervoor dat de voor die 
interventies geldende beheers- en 
controleprocedures op de volgende 
onderdelen compatibel zijn met het in 
hoofdstuk II van deze titel bedoelde 
geïntegreerd systeem:

(a) de identificatiesystemen voor 
landbouwpercelen;

(b) de controles.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat betreft de steun voor de in 
artikel 63, lid 2, bedoelde areaalgebonden 
interventies die in het kader van de 
nationale strategische GLB-plannen 
worden uitgevoerd, schrijven de lidstaten 
voor dat een aanvraag moet worden 
ingediend met de door de bevoegde
autoriteit verstrekte geospatiale applicatie 

1. Wat betreft de steun voor de in 
artikel 63, lid 2, bedoelde areaalgebonden 
interventies die in het kader van de 
nationale strategische GLB-plannen 
worden uitgevoerd, schrijven de lidstaten 
voor dat een aanvraag moet worden 
ingediend met gebruikmaking van het 
door de bevoegde autoriteit in haar 
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voor de indiening van een aanvraag. geospatiale applicatie verstrekte formulier.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zetten een in artikel 63 
bedoeld controle- en sanctiesysteem voor 
de steun op.

De lidstaten zetten een in artikel 63 
bedoeld controle- en sanctiesysteem voor 
de steun op. De lidstaten voeren via de 
betaalorganen of de instanties die zij 
hebben gemachtigd om namens hen te 
handelen, administratieve controles van 
de steunaanvragen uit om na te gaan of 
voldaan is aan de voorwaarden om voor 
steun in aanmerking te komen. Deze 
controles worden aangevuld met controles 
ter plaatse.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57, leden 1 tot en met 5, is van 
overeenkomstige toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – letter a – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vorm, inhoud en wijze van 
toezending of terbeschikkingstelling aan de 
Commissie van:

(a) de vorm en wijze van toezending of 
terbeschikkingstelling aan de Commissie 
van:

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de basiskenmerken van en regels 
voor het geospatiale aanvraagsysteem en 
het areaalmonitoringsysteem als bedoeld 
in de artikelen 67 en 68.

(b) De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot aanvulling 
van deze verordening met regels voor de 
toe te zenden inhoud en het ter 
beschikking stellen aan de Commissie 
van:

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de beoordelingsverslagen over de 
kwaliteit van het identificatiesysteem voor 
landbouwpercelen, van het geospatiale 
aanvraagsysteem en van het 
areaalmonitoringsysteem;

Or. en
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – letter b – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de door de lidstaten uit te voeren 
corrigerende acties als bedoeld in de 
artikelen 66, 67 en 68;

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – letter b – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de basiskenmerken van en regels 
voor het geospatiale aanvraagsysteem en 
het areaalmonitoringsysteem als bedoeld 
in de artikelen 67 en 68.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 101 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de in de 
eerste alinea genoemde drempel wordt 
gewijzigd.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 100 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de in de 
eerste alinea genoemde drempel wordt 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kunnen de lidstaten, afhankelijk van 
de betrokken eisen, normen, handelingen 
of conditionaliteitsgebieden, besluiten om 
gebruik te maken van de controles die in 
het kader van de controlesystemen voor de 
eis, de norm, de handeling of het 
conditionaliteitsgebied in kwestie zijn 
verricht, mits die controles ten minste even 
doeltreffend zijn als de onder a) bedoelde 
controles ter plaatse;

(b) kunnen de lidstaten, afhankelijk van 
de betrokken eisen, normen, handelingen 
of conditionaliteitsgebieden, besluiten om 
gebruik te maken van de controles die in 
het kader van de controlesystemen voor de 
eis, de norm, de handeling of het 
conditionaliteitsgebied in kwestie zijn 
verricht, mits die controles ten minste even 
doeltreffend zijn als de onder a) bedoelde 
controles ter plaatse; en

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) stellen de lidstaten jaarlijks de 
controlesteekproef voor de onder a) 
bedoelde controles op basis van een 
risicoanalyse vast en nemen zij daarin ook 
een aselecte component op en bepalen zij 
dat de controlesteekproef ten minste 1 % 
van de begunstigden van de steun omvat 

Schrappen
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waarin titel III, hoofdstuk 1, afdeling 2, 
van Verordening (EU) .../... [verordening 
inzake de strategische GLB-plannen] 
voorziet.

Or. en

Motivering

Artikel 84, lid 3, wordt verplaatst naar artikel 84, lid 3 bis, (nieuw).

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stellen jaarlijks de 
controlesteekproef voor de in lid 3, 
onder a), bedoelde controles op basis van 
een risicoanalyse vast en nemen daarin 
ook een aselecte component op, en 
bepalen dat de controlesteekproef 
ten minste 1 % van de begunstigden van 
de steun omvat waarin titel III, 
hoofdstuk 1, afdeling 2, van Verordening 
(EU) .../... [verordening inzake de 
strategische GLB-plannen] voorziet.

Or. en

Motivering

Artikel 84, lid 3, wordt verplaatst naar artikel 84, lid 3 bis, (nieuw).

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen afzien van het 
opleggen van administratieve sancties aan 
begunstigden wanneer bedrag aan steun 
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dat de begunstigde in één jaar heeft 
ontvangen, gelijk is aan of lager is dan 
1 250 EUR en de subsidiabele oppervlakte 
kleiner is dan 10 hectare.

Or. en

Motivering

Lid 3 bis wordt het nieuwe lid 4.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van herhaling valt het 
verlagingspercentage hoger uit dan het 
percentage dat moet worden toegepast bij 
niet-naleving die het gevolg is van 
nalatigheid en voor de eerste maal is 
gesanctioneerd.

3. In het geval van herhaling bedraagt
het verlagingspercentage 10 % van het 
totale bedrag van de betalingen bedoeld in 
lid 1.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In geval van opzettelijke niet-
naleving valt het verlagingspercentage 
hoger uit dan het percentage dat 
krachtens lid 3 in geval van herhaling 
moet worden toegepast, en kan het oplopen 
tot de volledige uitsluiting van betalingen 
en kan dit gelden voor één of meer 
kalenderjaren.

4. In geval van opzettelijke niet-
naleving bedraagt het 
verlagingspercentage 15 % van het totale 
bedrag van de betalingen bedoeld in lid 1, 
en kan het oplopen tot de volledige 
uitsluiting van betalingen en kan dit gelden 
voor één of meer kalenderjaren.

Or. en
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de beheersverklaring en de 
jaarrekeningen van de betaalorganen;

ii) de beheersverklaring en de 
jaarrekeningen van de in artikel 10 bis 
bedoelde betaalorganen en de resultaten 
van alle beschikbare audits en uitgevoerde 
controles;

Or. en

(Het Commissievoorstel bevat een verwijzing naar artikel 8 "Coördinerende instantie"; 
gezien de nieuwe organisatie van governanceorganen wordt verwezen naar het nieuwe 

artikel 10 bis)

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten publiceren de in artikel 44, lid 
3, onder a) en b), van Verordening (EU) 
.../... [CPR] bedoelde informatie niet indien 
het steunbedrag dat een begunstigde in één 
jaar heeft ontvangen, gelijk is aan of lager 
is dan 1 250 EUR.

De lidstaten publiceren de in artikel 44, 
lid 3, onder a) en b), van Verordening (EU) 
.../... [CPR] bedoelde informatie niet indien 
het steunbedrag dat een begunstigde in één 
jaar heeft ontvangen, gelijk is aan of lager 
is dan 1 250 EUR en de subsidiabele 
oppervlakte kleiner is dan 10 hectare.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 100 bis

Spoedprocedure

1. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure.

2. Het Europees Parlement of de 
Raad kan overeenkomstig de in 
artikel 100, lid 6, bedoelde procedure 
bezwaar maken tegen een gedelegeerde 
handeling. In dat geval trekt de 
Commissie de handeling onmiddellijk in 
na de kennisgeving van het besluit 
waarbij het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt.

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 103 Schrappen

Overgangsmaatregelen

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 101 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen die deze 
verordening aanvullen of waarmee van 
deze verordening wordt afgeweken, 
wanneer zulks nodig is.

Or. en
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TOELICHTING

Op 1 juni 2018 heeft de Commissie een pakket met drie wetgevingsvoorstellen ter 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027 
aangenomen, dat ook voorschriften inzake de financiering, het beheer en de monitoring 
(FMM-verordening) omvat (voorstel voor een verordening COM(2018) 393). De indiening 
van dit omvangrijke wetgevingspakket was oorspronkelijk voor het einde van 2017 gepland. 
De vertraging resulteert in een strak tijdschema dat samenvalt met het einde van de 
mandaatsperiode van zowel het Europees Parlement als de Commissie, waardoor moeilijke 
omstandigheden ontstaan voor de goedkeuring door de medewetgever.

De vertraging is ook veroorzaakt door de late indiening van een voorstel voor het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 (MFK), waarin de financiële enveloppe voor het toekomstige 
GLB wordt vastgelegd. Dit voorstel (COM(2018) 321) was pas in mei 2018 beschikbaar. De 
toewijzing aan het GLB beloopt 365 006 miljoen EUR (aan vastleggingskredieten) voor de 
EU-27, wat neerkomt op een vermindering van rond de 5 %. De toewijzing aan het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) bedraagt 286,2 miljard EUR, wat een verlaging met 1,1 % 
betekent, terwijl het aan het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 
toegewezen bedrag van 78,8 miljard EUR een vermindering met 15,3 % inhoudt (percentages 
ten opzichte van de status-quo). Indien echter tijdens de goedkeuringsprocedure verdere 
substantiële wijzigingen aan de voorgestelde begrotingsplafonds worden aangebracht, zou 
ook een herziening van het standpunt van het Parlement vereist kunnen zijn, zodat de 
definitieve beslissing over de GLB-hervorming uiteindelijk afhangt van definitieve 
overeenstemming over het MFK.

De algemene opzet van het GLB-pakket omvat drie verslagen over: de verordening inzake 
financiering, beheer en monitoring (FMM-verordening), de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen, waarin de twee thans bestaande afzonderlijke verordeningen 
inzake rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling worden samengevoegd, en de 
verordening integrale gemeenschappelijke marktordening (GMO-verordening). Vanwege de 
aanzienlijke overlappingen tussen de verordening inzake de strategische GLB-plannen en de 
FMM-verordening moeten in samenhang worden gelezen en samen ter stemming worden 
gebracht.

Wat de onderliggende gegevens betreft, vertoont de effectbeoordeling van de Commissie 
grote tekorten, bijvoorbeeld met betrekking tot de centrale kwestie van vereenvoudiging, 
waarvoor zij geen uitvoerige kwantitatieve gegevens verstrekt over de vermindering van de 
administratieve lasten – in werkelijkheid worden deze verschoven van de Commissie naar de 
lidstaten. Intussen is de Europese Rekenkamer met een analyse gekomen van de prestaties 
van het huidige GLB, waaruit blijkt dat de "vergroenende" component van rechtstreekse 
betalingen goed bedoeld is, maar de gestelde doelen niet volledig heeft bereikt en daarnaast 
aanzienlijke administratieve lasten met zich brengt.

Het verslag over financiering en beheer maakt weliswaar deel uit van het GLB-
hervormingspakket, maar de rapporteur is van mening dat met name dit verslag niet los kan 
worden gezien van de algehele aanpak van de structuurfondsen (ESIF) en met name het 
voorstel inzake de verordening gemeenschappelijke bepalingen (CPR-verordening), die als 
parapluverordening fungeert voor alle meerjarige EU-fondsen. Zowel de CPR-verordening als 
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de FMM-verordening verwijzen daarnaast naar het in de financiële verordening vastgestelde 
algemene kader, dat betrekking heeft op alle vormen van (direct, indirect en gedeeld) beheer 
en de basisdefinities (met inbegrip van een definitie van "governance") en voorwaarden (met 
inbegrip van audits en controles) formuleert. De CPR-verordening voorziet in zowel prestatie-
als outputgerichtheid, de vaststelling van mijlpalen die op basis van resultaatindicatoren 
gekoppeld zijn aan uitbetalingen, en het gebruik van vereenvoudigde kostenopties, zoals vaste 
percentages, vaste bedragen en standaard eenheidskosten, die volgens de rapporteur ook 
essentiële beheersinstrumenten zijn voor het Elfpo.  Bovendien worden in die verordening de 
onderlinge verbanden tussen LEADER-initiatieven (gefinancierd met Elfpo-middelen) en 
door de gemeenschap aangestuurde ontwikkelingsinitiatieven in het kader van de ESIF.

In zijn resolutie van mei 2017 over de toekomst van voeding en landbouw
(P8_TA(2018)0224) naar aanleiding van de mededeling van de Commissie met dezelfde titel 
(COM(2017) 713 final) heeft het Parlement een aantal belangrijke kwesties aan de orde 
gesteld: een eenvoudig en transparant governancesysteem, een goed functionerend en 
resultaatgericht uitvoeringssysteem en de integratie van de verschillende agromilieu- en 
klimaatmaatregelen. 
Een wezenlijke wijziging in het nieuwe voorstel voor de hervorming van het GLB die de 
rapporteur als positief beschouwt, is een verschuiving van de aandacht van naleving naar 
prestatie, waarbij tegelijkertijd duidelijk meer verantwoordelijkheden worden overgedragen 
van de Commissie naar de lidstaten, ook wat betreft het beheer en de controles die het 
voorwerp vormen van de FMM-verordening.

De belangrijkste aandachtspunten in het ontwerpverslag van het EP zijn er derhalve op 
gericht een wetgevingskader op te stellen dat zorgt voor een betere uitvoering van de 
vereenvoudigde en gemoderniseerde beheers- en controlemaatregelen van het GLB:

Governancesysteem: De tweeledige doelstelling van een eenvoudige en 
allesomvattende structuur wordt bereikt door een vrijwel volledige herschikking van het door 
de Commissie voorgestelde systeem, met name door een verduidelijking van de organisatie 
en bevoegdheden van het toegenomen aantal instanties (coördinerende instanties, 
monitoringcomité) en de specificering van hun nieuwe taken (certificerende instanties), 
teneinde voor efficiency, transparantie en verantwoording te zorgen.

Rapportageverplichtingen: De overstap van een uitsluitend op output (financieel) 
naar een gemengd, zowel op output als op resultaten (prestatie) gebaseerd rapportagesysteem, 
dat gepaard gaat met een afbouw van de toezichtstaken van de Commissie en een uitbreiding 
van de rapportageverplichtingen van de lidstaten. Om de onvermijdelijke toename van de 
administratieve lasten (jaarlijkse prestatiegoedkeuring) tot een minimum te beperken en de 
relevantie en kwaliteit van het nieuwe prestatiegerichte systeem (prestatie- en 
resultaatindicatoren) te waarborgen, wordt een aanpassing van de rapportagecyclus 
voorgesteld.

Crisisreserve: De cruciale rol van een naar behoren gefinancierd, onafhankelijk en 
doelgericht crisismechanisme wordt behouden door de werkingssfeer ervan uitsluitend tot 
crisissituaties te beperken (zonder marktinterventies) en door tegelijkertijd te voorzien in een 
verbreding van de financieringsbasis binnen én buiten het GLB en in de handhaving van het 
"doorrol"-beginsel.
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Sancties en controles: Als belangrijke vereenvoudigende stap ten behoeve van kleine 
landbouwbedrijven wordt een nieuwe drempel vastgesteld waaronder geen sancties worden 
opgelegd: een bedrag van 1 250 EUR per begunstigde en een subsidiabele oppervlakte van 
10 hectare. Tegelijkertijd worden de noodzakelijke, door de lidstaten uit te voeren 
risicogebaseerde controles ter plekke aangescherpt. Een betere beschikbaarheid van 
satellietgegevens van de Commissie moet bijdragen tot doeltreffender controles. Om voor 
een zekere harmonisatie te zorgen, wordt voor gevallen van herhaaldelijke niet-naleving een 
gemeenschappelijk systeem met een geleidelijk aan toenemend sanctieniveau ingevoerd.

Bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw: Dit is een essentieel onderdeel van het 
uitvoeringssysteem van het GLB en moet daarom in de horizontale verordening worden 
gehandhaafd, naast meer uitvoerige voorschriften om te waarborgen dat begunstigden in alle 
lidstaten toegang tot dergelijke diensten hebben, aangezien dit een voorwaarde is voor een 
modern landbouwbeleid in de hele EU.

Democratisch toezicht: Het voorstel voorziet in een groot aantal 
bevoegdheidsdelegaties waarover pas op een later tijdstip besluiten zullen worden genomen; 
deze moesten worden herzien en aangepast om het evenwicht tussen de instellingen bewaren.

Wat betreft de inwerkingtreding van de wetgevingsvoorstellen nadat deze zijn aangenomen 
door de medewetgevers, zij eraan herinnerd dat hiervoor in de vorige programmeringsperiode 
van het GLB overgangsmaatregelen met een duur van twee jaar nodig waren. Anders dan nu 
vielen de wijzigingen destijds echter niet samen met het einde van de mandaatsperiode van 
het Parlement en de Commissie en met de invoering van nieuwe taken en structuren. Daarom 
moet te zijner tijd een omvattende wetgevingshandeling worden aangenomen waarin de 
nodige overgangsbepalingen, in het bijzonder met betrekking tot de nieuwe prestatiegerichte 
benadering, worden vastgesteld.
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