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6.3.2013 B7-0082/210 

Amendement  210 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Aangezien de doelstellingen van deze 

verordening niet voldoende door de 

lidstaten kunnen worden verwezenlijkt 

wegens de samenhang ervan met de 

overige instrumenten van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

wegens de beperkte financiële middelen 

van de lidstaten in een uitgebreide Unie, en 

deze doelstellingen derhalve beter op EU-

niveau kunnen worden verwezenlijkt 

dankzij de meerjarige garantie van EU-

financiering en door de concentratie van 

die financiering op de EU-prioriteiten, kan 

de Unie maatregelen nemen 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 

dat is neergelegd in artikel 5, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Overeenkomstig het in artikel 5, lid 4, van 

dat Verdrag neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken. 

(2) Aangezien de doelstellingen van deze 

verordening niet voldoende door de 

lidstaten kunnen worden verwezenlijkt 

wegens de samenhang ervan met de 

overige instrumenten van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en 

wegens de beperkte financiële middelen 

van de lidstaten in een uitgebreide Unie, en 

deze doelstellingen derhalve uitsluitend 

beter op EU-niveau kunnen worden 

verwezenlijkt dankzij de meerjarige 

garantie van ambitieuze EU-financiering 

en door de concentratie van die 

financiering op de EU-prioriteiten, en 

aangezien de doelstellingen van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, 

namelijk landbouwproductie garanderen, 

voor een behoorlijke levenskwaliteit 

zorgen voor de landbouwers, de markten 

stabiliseren en zorgen voor de voeding 

van de Europese burgers tegen redelijke 

prijzen, slechts kunnen worden 

verwezenlijkt middels de garantie van een 

adequate financiering die minimum 

evenveel bedraagt als de financiering van 

het vorige meerjarig kader in vaste 

prijzen, kan de Unie maatregelen nemen 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 

dat is neergelegd in artikel 5, lid 3, van het 
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Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Overeenkomstig het in artikel 5, lid 4, van 

dat Verdrag neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Amendement  211 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De GLB-uitgaven, met inbegrip van de 

uitgaven voor plattelandsontwikkeling, 

moeten via beide fondsen uit de EU-

begroting worden gefinancierd, hetzij op 

rechtstreekse wijze hetzij in het kader van 

een tussen de lidstaten en de Unie gedeeld 

beheer. Er moet een lijst worden 

vastgesteld van de maatregelen die uit deze 

fondsen kunnen worden gefinancierd. 

(6) De GLB-uitgaven moeten op adequate 

wijze uit de EU-begroting worden 

gefinancierd, om ervoor te zorgen dat met 

het GLB de doelstellingen kunnen worden 

gerealiseerd van behoud van 

landbouwproductie op Europese bodem 

en van een gegarandeerd inkomen voor 

de landbouwers, rekening houdend met de 

evolutie van de marktprijzen en van de 

prijzen van de 

landbouwproductiemiddelen. Bijgevolg 

moet via beide fondsen ambitieuze 

financiering uit de EU-begroting worden 

verstrekt, ook wat de uitgaven voor 

plattelandsontwikkeling betreft, hetzij op 

rechtstreekse wijze hetzij in het kader van 

een tussen de lidstaten en de Unie gedeeld 

beheer. Er moet een lijst worden 

vastgesteld van de maatregelen die uit deze 

fondsen kunnen worden gefinancierd. 

Or. fr 



 

AM\929569NL.doc  PE503.603v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.3.2013 B7-0082/212 

Amendement  212 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) In het kader van de 

begrotingsdiscipline moet het jaarlijkse 

maximum voor de door het ELGF 

gefinancierde uitgaven worden bepaald 

door uit te gaan van de maximumbedragen 

die voor dit fonds zijn vastgesteld in 

Verordening (EU) nr. xxx/xxx van […] van 

de Raad tot vaststelling van het meerjarig 

financieel kader voor 2014-202015 [MFK]. 

(15) In het kader van de 

begrotingsdiscipline moet het jaarlijkse 

maximum voor de door het ELGF 

gefinancierde uitgaven worden bepaald 

door uit te gaan van de maximumbedragen 

die voor dit fonds zijn vastgesteld in 

Verordening (EU) nr. xxx/xxx van […] van 

de Raad tot vaststelling van het meerjarig 

financieel kader voor 2014-202015 [MFK]. 

Om de doelstellingen van het GLB te 

eerbiedigen is een meerjarig kader voor 

2014-2020 [MFK] nodig waarmee voor 

het GLB op zijn minst evenveel middelen 

worden gegarandeerd als in het vorige 

meerjarig kader in vaste prijzen en waarin 

rekening wordt gehouden met de evolutie 

van de productiekosten in de sectoren in 

kwestie. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/213 

Amendement  213 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De maatregelen voor de berekening 

van de financiële maxima die worden 

genomen om de financiële bijdragen uit het 

ELGF en het ELFPO te bepalen, mogen 

geen afbreuk doen aan de bevoegdheden 

van de door het Verdrag aangewezen 

begrotingsautoriteit. Deze maatregelen 

moeten daarom berusten op de 

referentiebedragen die zijn vastgesteld 

overeenkomstig het Interinstitutioneel 

Akkoord van […] tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer en overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. xxx/xxx [MFK]. 

(18) De maatregelen voor de berekening 

van de financiële maxima die worden 

genomen om de financiële bijdragen uit het 

ELGF en het ELFPO te bepalen, mogen 

geen afbreuk doen aan de bevoegdheden 

van de door het Verdrag aangewezen 

begrotingsautoriteit. Deze maatregelen 

moeten daarom berusten op de 

referentiebedragen die zijn vastgesteld 

overeenkomstig het Interinstitutioneel 

Akkoord van […] tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer en overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. xxx/xxx [MFK], rekening 

houdend met de evolutie van de prijzen 

van de landbouwproductiemiddelen, 

alsmede met de kosten van de aanpassing 

van de landbouwproductie aan normen 

waarbij meer rekening wordt gehouden 

met het milieu en het dierenwelzijn. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/214 

Amendement  214 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 68 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(68) Elke GLB-maatregel moet worden 

gemonitord en geëvalueerd om de kwaliteit 

ervan te verbeteren en de resultaten ervan 

aan te tonen. In dit verband moet een lijst 

van indicatoren worden vastgesteld en 

moet het effect van het GLB-beleid door de 

Commissie worden getoetst aan specifieke 

doelstellingen. De Commissie moet een 

kader voor een gemeenschappelijke 

monitoring en evaluatie opzetten dat er 

onder meer voor zorgt dat de 

desbetreffende gegevens, onder meer 

afkomstig van de lidstaten, tijdig 

beschikbaar zijn. De Commissie houdt 

daarbij rekening met de gegevensbehoeften 

en de synergieën tussen potentiële 

gegevensbronnen. Bovendien staat in de 

Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: Een begroting voor 

Europa 2020 - Deel II dat het aandeel van 

de klimaatgerelateerde uitgaven in de totale 

EU-begroting tot ten minste 20 % moet 

oplopen en dat verschillende 

beleidsgebieden hiertoe moeten bijdragen.  

Tegen deze achtergrond moet de 

Commissie kunnen beoordelen welk effect 

(68) Elke GLB-maatregel moet worden 

gemonitord en geëvalueerd om de kwaliteit 

ervan te verbeteren en de resultaten ervan 

aan te tonen. In dit verband moet een lijst 

van indicatoren worden vastgesteld en 

moet het effect van het GLB-beleid door de 

Commissie worden getoetst aan specifieke 

doelstellingen, namelijk: de garantie van 

het behoud van gevarieerde 

landbouwproductie van hoge kwaliteit op 

Europese bodem, de stabilisering van de 

markten, de behoorlijke vergoeding van 

het werk van landbouwers door de 

garantie van gestabiliseerde prijzen voor 

een gegeven productievolume, de 

verschaffing van levensmiddelen van 

hoge kwaliteit tegen redelijke prijzen en 

de eerbiediging van de soevereiniteit op 

voedselgebied van derde landen. De 

Commissie moet een kader voor een 

gemeenschappelijke monitoring en 

evaluatie opzetten dat er onder meer voor 

zorgt dat de desbetreffende gegevens, 

onder meer afkomstig van de lidstaten, 

tijdig beschikbaar zijn. De Commissie 

houdt daarbij rekening met de 

gegevensbehoeften en de synergieën tussen 

potentiële gegevensbronnen. Bovendien 
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de in het kader van het GLB verleende EU-

steun heeft op de klimaatdoelstellingen. 

staat in de Mededeling van de Commissie 

aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's: Een 

begroting voor Europa 2020 - Deel II dat 

het aandeel van de klimaatgerelateerde 

uitgaven in de totale EU-begroting tot ten 

minste 20 % moet oplopen en dat 

verschillende beleidsgebieden hiertoe 

moeten bijdragen. Tegen deze achtergrond 

moet de Commissie kunnen beoordelen 

welk effect de in het kader van het GLB 

verleende EU-steun heeft op de 

klimaatdoelstellingen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Amendement  215 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 

Triantaphyllides 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het jaarlijkse maximum voor de 

uitgaven uit het ELGF wordt gevormd door 

de maximumbedragen die voor dit fonds 

zijn vastgesteld op grond van 

Verordening (EU) nr. xxx/xxx [MFK]. 

1. Het jaarlijkse maximum voor de 

uitgaven uit het ELGF wordt gevormd door 

de maximumbedragen die voor dit fonds 

zijn vastgesteld op grond van 

Verordening (EU) nr. xxx/xxx [MFK]. In 

deze verordening moet rekening worden 

gehouden met de vele uitdagingen 

waarmee het GLB tijdens deze periode 

wordt geconfronteerd: het behoud van een 

gediversifieerde landbouwactiviteit op 

Europees grondgebied, de modernisering 

van het beroep, de schommelingen van de 

marktprijzen, de evolutie van de prijzen 

van landbouwproductiemiddelen, de 

kosten van productienormen waarbij meer 

rekening wordt gehouden met het milieu 

en het dierenwelzijn, de nodige 

aanpassingen aan de evolutie van de 

klimaatverandering. Om deze redenen 

moet het meerjarig financieel kader 

ambitieus zijn en moet met dit kader 

minimum een even hoge financiering 

voor het GLB worden gegarandeerd als in 

het vorige kader tegen vaste prijzen. 

Or. fr 

 


