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NOTULEN
Vergadering op afstand van 15 april 2020, 15.00 - 17.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 15 april 2020 om 10.07 uur geopend onder 
voorzitterschap van Norbert Lins (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda AGRI_OJ(2020)1504_1

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Geen.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van

22-23 januari 2020 PE 646.927v01-00
17-18 februari 2020 PE 648.355v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Peter Jahr.

4. Gedachtewisseling met Janusz Wojciechowski, commissaris belast met landbouw, 
over de gevolgen van COVID-19 in de landbouwsector

Sprekers: Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, 
Nobert Lins, Ulrike Müller, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming Flanagan, 
Anne Sander, Eric Andrieu, Asger Christensen, Clara Aguilera,Tilly Metz, Mairead 
McGuinness, Daniel Buda, Angelo Ciocca, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, Carmen 



Avram, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Chris MacManus, Marlene Mortler

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Martin Hlaváček.

5. Overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) in 2021

Behandeling compromisamendementen.

Sprekers: Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Álvaro Amaro, Ivan David, Mazaly Aguilar, 
Petros Kokkalis, Francisco Guerreiro, Michael Niejahr (DG AGRI)

6. Rondvraag

Aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren tijdens hun vergadering van 30 maart 2020

1.1. GEDACHTEWISSELING MET DE COMMISSARIS OVER DE COVID-
MAATREGELEN NA DE BIJEENKOMST VAN DE RAAD LANDBOUW EN 
VISSERIJ OP 25 MAART 

Commissaris Wojciechowski zal de brief van de  commissie AGRI beantwoorden.

De volgende initiatieven van de Commissie zijn reeds genomen:
 het garanderen van het vrije verkeer van goederen en werknemers via groene 

corridors,
 het verhogen van de staatssteun voor de landbouw,
 het met 1 maand uitstellen van de uiterste termijn voor boeren om rechtstreekse 

betaling aan te vragen.

Voorts zal de Commissie het volgende bekijken:
 het gebruik van niet-bestede middelen van de tweede pijler,
 een mogelijke wijziging van de programma’s voor plattelandsontwikkeling,
 een vervroegd voorschieten van rechtstreekse betalingen,
 meer flexibiliteit inzake controles op de uitvoering van het GLB,
 een analyse van de instrumenten voor marktinterventie.

De coördinatoren zijn ingenomen met de huidige en komende initiatieven van de 
Commissie en dringen erop aan dat zo snel mogelijk verdere maatregelen worden 
genomen, zoals:

 onmiddellijke liquiditeiten ter ondersteuning van de boeren,
 marktmaatregelen voor specifieke sectoren, 
 ervoor zorgen dat de GLB-enveloppe in het MFK onaangetast blijft,
 regelmatige vergaderingen met de commissaris voor de follow-up van de 

genomen maatregelen.

1.2. GEDACHTEWISSELING MET MEVROUW KATAINEN OVER DE 
OVERGANGSMAATREGELEN 

De rapporteur stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het dossier volgens het 



geplande tijdschema wordt goedgekeurd en streeft ernaar dat tijdens de vergadering 
van 27/28 april over het verslag wordt gestemd.
Momenteel wordt met alle fracties onderhandeld over een volledige reeks 
compromisamendementen.

De coördinatoren steunen de rapporteur en zouden graag voorafgaand aan de 
stemming een commissievergadering houden.

1.3. GEDACHTEWISSELING MET RAPPORTEURS OVER DE 
WETSVOORSTELLEN INZAKE HET GLB – VOLGENDE STAPPEN 

De rapporteurs briefen de coördinatoren over de vooruitgang die op technisch gebied 
is geboekt vooral middels vergaderingen op afstand en schriftelijke procedures.

Ze verwachten allemaal dat de stemming in de plenaire vergadering na het 
zomerreces kan plaatsvinden.

De coördinatoren stemmen in met deze aanpak. 

2. TOEWIJZING VAN DOSSIERS DIE WORDEN BEHANDELD VOLGENS DE 
CONTINUÏTEIT VAN DE WERKZAAMHEDEN

2.1.  Commissie ENVI - Voorstel voor een verordening van het EP en de Raad tot vaststelling 
van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)0080, 
2020/0036(COD)

Besluit: over dit agendapunt wordt een besluit genomen via de schriftelijke procedure.

3. TOEKOMSTIGE “VAN BOER TOT BORD”-STRATEGIE

Besluit: wachten op de publicatie door de Commissie voor het aanvragen van een EPRS-
studie.

4. COÖRDINATORENAGENDA VOOR DE KOMENDE VERGADERINGEN

4.1. Voorstel om de volgende coördinatorenvergadering te houden op 15 april 2020.

Besluit: de coördinatoren- en commissievergadering wordt op 15 april gehouden.

5. OVERIGE DOCUMENTEN TER INFORMATIE

Besluit: geen stappen met betrekking tot de documenten in de bijlage. 

6. RONDVRAAG



 BIJLAGE I

5.1. Lijst van recente verzoeken van commissies om initiatiefverslagen 

5.2. Digitaal pakket en persmateriaal van de Commissie over Een Europa dat klaar is voor 
het digitale tijdperk

5.3. Aanbevelingen van de Raad van 18 februari 2020 inzake de aan de uitvoerende 
agentschappen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2018

5.4 Aanbevelingen van de Raad van 18 februari 2020 inzake de aan de Commissie te 
verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018

5.5. Conclusies van de Raad over de begrotingsrichtsnoeren voor 2021 - door de Raad 
vastgesteld tijdens zijn bijeenkomst van 18 februari 20120

5.6. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over De digitale 
toekomst van Europa vormgeven - COM(2020)67 final

5.7. Commissie Witboek over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis 
van excellentie en vertrouwen (COM(2020)65),

5.8. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over Een Europese 
datastrategie - COM(2020)66 final

5.9. Verzoek van de commissie TRAN om als medeverantwoordelijke commissie te 
worden betrokken bij het initiatiefverslag van de commissie BUDG over de 
financiering van de Green Deal - antwoord op brief van de commissie BUDG

5.10. Goedkeuring van een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in 
te nemen standpunt in het associatiecomité dat is ingesteld bij de Euro-mediterrane 
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, 
betreffende de uitwisseling van informatie met het oog op de effectbeoordeling van de 
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de wijziging van die 
overeenkomst - 05588/20

5.11. Opmerkingen van de Confederazione Generale dell’Agricoltora Italiana over het 
voorstel van de Commissie om een deel van de aan Cambodja toegekende 
tariefpreferenties in te trekken uit hoofde van de handelsregeling “alles behalve 
wapens” (EBA), en het besluit om rijst hiervan uit te zonderen

5.12. Advies van de senaat van Roemenië over het voorstel voor een verordening van het 
EP en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële 
discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 
1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft - 
COM(2019)580 final
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5.13. Advies van de senaat van Roemenië over het voorstel voor een verordening van het 
EP en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit 
het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat 
betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van Verordeningen 
(EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de 
middelen en toepassing ervan in 2021 - COM(2019)581 final

5.14. Resolutie over het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie, zoals 
goedgekeurd door het Comité van de Regio’s 

5.15. Goedkeuring van een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van 
onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
over een nieuwe partnerschapsovereenkomst

5.16. Advies van het Grieks Parlement over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid 

5.17. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat namens de 
Europese Unie in de Internationale Graanraad moet worden ingenomen met 
betrekking tot de toetreding van de Republiek Servië tot het Graanhandelsverdrag 
1995 - COM(2020) 73 final

5.18. Verslag van de Commissie van 19 februari 2020 over de EU in 2019 - Algemeen 
verslag over de werkzaamheden van de EU - C(2020)0860

5.19. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie - Voor een schoner en concurrerender Europa - 
COM(2020)98 final

5.20. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over Het in kaart 
brengen en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt - 
COM(2020)93 final - SWD(2020)54 final

5.21. Advies nr. 1/2020 van de Europese Rekenkamer over het voorstel van de Commissie 
voor een verordening inzake overgangsbepalingen betreffende het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid in 2021

5.22. Advies van het Tsjechische parlement over het voorstel voor een verordening van het 
EP en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie - 
COM(2020)22 final 

5.23. Werkdocument van de diensten van de Commissie over Leading the way to a global 
circular economy: state of play and outlook - SWD(2020)100

5.24. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over Een 
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langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake 
de eengemaakte markt - COM(2020)94 final 

5.25. Pakket van de Europese Commissie inzake een industriestrategie:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-industrial-strategy_nl

5.26. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese 
Investeringsbank betreffende de uitvoering van de mededeling van de Commissie over 
een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU 

7. Datum en plaats volgende vergadering

28 april 2020 (Brussel)

De vergadering wordt om 17.28 uur gesloten.
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