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wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021
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BEKNOPTE MOTIVERING

Aangezien over het wetgevingskader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 
nog wordt onderhandeld, moeten met het oog op een soepele overgang overgangsmaatregelen 
worden vastgesteld om de toepasbaarheid van de bestaande verordeningen te verlengen tot de 
invoering van het nieuwe systeem.  

De geldende verordeningen moeten worden gewijzigd, met name om de toepasselijke 
bedragen/maxima op te nemen, die moeten worden vastgesteld voor het nieuwe MFK 
2021-2027.

Het eerste amendement dat wordt ingediend, heeft als doel de kennisgevingstermijn voor de 
lidstaten te verlengen van 10 tot 30 dagen.

Het tweede amendement maakt het mogelijk de Elfpo-toewijzingen voor de periode 
2022-2027 te gebruiken voor reeds vastgelegde maatregelen waarvoor betalingen worden 
verricht na 31 december 2021, in het geval dat de middelen volledig opgebruikt zijn (zoals het 
geval was in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1310/2013). Aangezien de Elfpo-begroting 
voor 2021 op zich ontoereikend zal zijn voor het financieren van de vastleggingen uit de 
programmering voor 2014-2021 waarvoor de Elfpo-kredieten volledig besteed zijn, moet de 
Commissie vastleggingen voor de periode 2022-2027 opzij kunnen zetten voor nieuwe 
vastleggingen, om de continuïteit van de vastleggingen voor 2014-2021 te garanderen.

Aansluitend bij het MFK-standpunt van het Europees Parlement zijn de amendementen 
3 t/m 6 bedoeld om in het artikel over de crisisreserve te vermelden dat het initiële kapitaal 
van de reserve bovenop de GLB-begroting moet komen en aan het begin van de 
programmeringsperiode in de reserve moet worden opgenomen. Bovendien moet, om dit geld 
niet te verliezen, bij de hervorming van de werking van de reserve worden geanticipeerd op 
de overdracht van niet-vastgelegde middelen van 2021 naar de volgende jaren.

Met amendement 7 worden de verplichtingen van de lidstaten aangescherpt met betrekking 
tot interne convergentie.

Ten slotte heeft de rapporteur in de amendementen 8 t/m 15 de middelen voor landbouw 
hersteld, overeenkomstig de MFK-positie van het EP.
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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
tien dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Lidstaten die besluiten gebruik te maken 
van de in de eerste alinea geboden 
mogelijkheid, stellen de Commissie binnen 
dertig dagen na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van hun besluit. 
Wanneer een lidstaat een reeks regionale 
programma’s overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 heeft 
ingediend, vermeldt die kennisgeving 
tevens welke van de regionale 
programma’s worden verlengd en wat de 
corresponderende begrotingstoewijzing is 
binnen de jaarlijkse verdeling voor 2021 
zoals vastgelegd in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1305/2013.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uitgaven in verband met wettelijke 
vastleggingen voor begunstigden die 
gedaan zijn in het kader van de in 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 
maatregelen, kunnen in de periode 2022-
2027 in aanmerking komen voor een 
Elfpo-bijdrage:
a) voor betalingen die moeten worden 
verricht tussen 1 januari 2022 en 31 
december 2023, of 31 december 2024 in 
lidstaten die hebben besloten de periode 
2014-2020 te verlengen overeenkomstig 
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artikel 1, lid 1, van deze verordening, 
wanneer de financiële toewijzing voor de 
betrokken maatregel van het programma 
in kwestie, vastgesteld overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 en, 
indien van toepassing, artikel 1, lid 1, van 
deze verordening, reeds is opgebruikt; en
b) voor betalingen die moeten worden 
verricht na 31 december 2023, of 31 
december 2024 in lidstaten die hebben 
besloten de periode 2014-2020 te 
verlengen overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) in artikel 25 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

Een reserve met als doel het beschikbaar 
stellen van aanvullende steun voor de 
landbouwsector in geval van ernstige 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de reserve voor crises 
in de landbouwsector"), wordt aangelegd 
door aan het begin van elk jaar een 
vermindering op de rechtstreekse 
betalingen toe te passen door middel van 
het in artikel 26 bedoelde mechanisme 
voor financiële discipline.

“Aan het begin van elk jaar wordt in het 
ELGF een reserve aangelegd met als doel 
het beschikbaar stellen van aanvullende 
steun voor de landbouwsector voor het 
beheer of de stabilisatie van de markt en 
om onmiddellijk te reageren in geval van 
crisissituaties die de landbouwproductie of 
-distributie treffen ("de reserve voor crises 
in de landbouwsector").”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX%3A02013R1306-20180101)

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor 2021 bedraagt de reserve 400 miljoen 
EUR (in prijzen van 2011) en dit bedrag 
wordt opgenomen in hoofdstuk 3 van het 
meerjarig financieel kader zoals vastgelegd 
in de bijlage bij Verordening (EU) 
[xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK].

Voor 2021 bedraagt de reserve 400 miljoen 
EUR (in prijzen van 2011) bovenop de 
ELGF- en de Elfpo-begroting en dit 
bedrag wordt opgenomen in hoofdstuk 3 
van het meerjarig financieel kader zoals 
vastgelegd in de bijlage bij Verordening 
(EU) [xxxx/xxxx] van de Raad* [MFK].

___________________ _________________
* Verordening (EU) [...] van de Raad van 
[...] tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(PB …).

* Verordening (EU) [...] van de Raad van 
[...] tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(PB …).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) aan artikel 25 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“Aan het begin van de daaropvolgende 
jaren is het bedrag van de reserve ten 
minste gelijk aan het in 2021 toegewezen 
initiële bedrag en wordt het aangepast in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure of tijdens het jaar, 
indien wenselijk gezien de ontwikkelingen 
of vooruitzichten met betrekking tot een 
marktcrisis in het lopende of het volgende 
jaar, rekening houdend met de 
beschikbare bestemmingsontvangsten 
voor het ELGF of de beschikbare marges 
onder het ELGF-submaximum. Indien 
deze beschikbare kredieten niet toereikend 
zijn, mag financiële discipline worden 
gebruikt om de reserve te financieren tot 
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maximum het in het eerste lid genoemde 
startbedrag.”;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1306/2013
Artikel 25 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) aan artikel 25 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“Als afwijking van artikel 12, lid 2, onder 
d), van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad* worden niet-vastgelegde 
kredieten van de reserve overgedragen 
zonder beperking in de tijd voor het 
financieren van de reserve in de volgende 
begrotingsjaren.”
___________________
* 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 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 1307/2013
Artikel 25 – lid 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Voor kalenderjaar 2021 kunnen de 
lidstaten besluiten tot een verdere interne 
convergentie door toepassing van lid 11 op 
het desbetreffende jaar.

12. Voor kalenderjaar 2021 besluiten 
de lidstaten tot een verdere interne 
convergentie door toepassing van lid 11 op 
het desbetreffende jaar.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 267 580 000 EUR,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 278 410 000 EUR,

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
102 080 000 EUR,

— voor de Azoren en Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Canarische Eilanden: 257 — voor de Canarische Eilanden: 
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970 000 EUR. 268 420 000 EUR.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Franse overzeese 
departementen: 25 900 000 EUR,

— voor de Franse overzeese 
departementen: 26 900 000 EUR,

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Azoren en Madeira: 
20 400 000 EUR,

— voor de Azoren en Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – lid 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— voor de Canarische Eilanden: 
69 900 000 EUR.

— voor de Canarische Eilanden: 
72 700 000 EUR.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 000 000 EUR.

2. De Unie financiert de maatregelen 
waarin de hoofdstukken III en IV voorzien, 
tot een bedrag van 23 930 000 EUR.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 6 830 000 EUR toegewezen.”.

3. Voor de in hoofdstuk III bedoelde 
specifieke voorzieningsregeling wordt ten 
hoogste 7 110 000 EUR toegewezen.

Or. en


