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HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID NA 2013

De vijfde grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is afgerond in
2013: de nieuwe verordeningen zijn inmiddels gepubliceerd en de gedelegeerde handelingen
worden geleidelijk aangenomen. De modaliteiten voor de uitvoering van de eerste pijler van
het nieuwe GLB in de lidstaten zijn bekend en de programma's voor plattelandsontwikkeling
liggen ter goedkeuring bij de Commissie.

RECHTSGROND

Artikelen 38 t/m 44 VWEU, de basishandelingen en het meerjarig financieel kader (5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 en 5.2.6).

2014, EEN OVERGANGSJAAR TUSSEN HET OUDE EN HET NIEUWE
GLB

2014 was voor de Unie een jaar van institutionele vernieuwing (periode 2014-2019), met
name voor het Europees Parlement, waarvoor in mei van dat jaar Europese verkiezingen
werden gehouden. 2014 vormde ook voor het GLB een overgangsjaar, waarin de lidstaten zich
voorbereidden op de uitvoering van de nieuwe bepalingen, die hen veel bewegingsvrijheid
laten. Zo kunnen zij voortaan cruciale keuzes maken, bijvoorbeeld betreffende het interne
convergentiesysteem voor rechtstreekse steun, het niveau van gekoppelde betalingen, of de
beslissing om al dan niet een herverdelingsbetaling toe te passen (zie de tabel hieronder). Ook
werden de programma's voor plattelandsontwikkeling voorbereid, binnen het kader dat door
de nieuwe verordening is vastgelegd. Bovendien werd met Verordening (EU) nr. 1310/2013
gezorgd voor de overgang van het oude naar het nieuwe GLB. De meeste bepalingen van het
nieuwe GLB zijn op 1 januari 2015 in werking getreden.

HET GLB IN DE BEGROTING VAN DE EU VOOR 2017

De begroting van de EU voor 2017 (Publicatieblad L 51 van 28 februari 2017) voorziet in een
totaal van 152,9 miljard EUR aan vastleggingskredieten (in lopende prijzen). De rechtstreekse
steun vertegenwoordigt 25,9 % van de vastleggingskredieten voor 2017 (39,6 miljard EUR)
en de maatregelen voor plattelandsontwikkeling 9,3 % (14,3 miljard EUR). Voor 2017
vertegenwoordigt het GLB in totaal 37,6 % van de begroting van de EU (57,5 miljard EUR).

UITVOERING VAN HET NIEUWE GLB

De basisverordeningen van het nieuwe GLB zijn gepubliceerd in december 2013. Daarna was
het aan de Europese Commissie om gedelegeerde handelingen op te stellen. Het gaat hierbij
om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking ter aanvulling of tot wijziging van
bepaalde niet-essentiële onderdelen van de basishandelingen (1.3.8 en 5.2.1). Een eerste reeks
gedelegeerde handelingen is in maart 2014 aangenomen door de Commissie en daarna ter
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behandeling toegezonden aan het Parlement en de Raad. De gedelegeerde handelingen konden
pas in werking treden indien gedurende een (eenmalig verlengbare) periode van twee maanden
noch het Parlement noch de Raad bezwaar aantekende. In april 2014 nam de Commissie, met
name op aandringen van het Parlement, een verklaring aan waarin ze toezegde om na één jaar
tenuitvoerlegging van de handelingen te beoordelen of de verplichtingen inzake ecologische
aandachtsgebieden worden nagekomen. Deze beoordeling is aan de gang. Naderhand zijn
andere gedelegeerde handelingen goedgekeurd (bijvoorbeeld Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/560 wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken van april
2015) en er worden er momenteel nog voorbereid. De Commissie stelt ook regelmatig
uitvoeringshandelingen met betrekking tot het GLB vast voor maatregelen die vragen om een
uniforme uitvoering in de lidstaten.
Bovendien heeft de Commissie sinds maart 2015 werk gemaakt van vier
„vereenvoudigingsgolven” van de GLB-regels. Het „omnibus”-voorstel van september 2016
(zie hierna) streeft er eveneens naar het GLB te vereenvoudigen.
A. Eerste pijler (P1)
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop het nieuwe
systeem van rechtstreekse betalingen wordt toegepast. Deze verscheidenheid is het gevolg van
de keuzes die de lidstaten hebben gemaakt.
De nettobalans voor de overdrachten tussen de twee pijlers is opgelopen tot ongeveer
4 miljard EUR van P1 naar P2 voor de hele periode.

 
Overdracht

van P1
naar P2

Overdracht
van P2
naar P1

Herverdelingsbetaling

Betaling voor
gebieden

met natuurlijke
beperkingen

Vrijwillige
gekoppelde

steun

Regeling
voor kleine

landbouwers

BE X X (Wallonië) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X



Eurofeiten - 2017 3

PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X

Totaal 11 5 8 1 27 15

Binnen de Unie varieert de toepassing van het nieuwe systeem voor rechtstreekse betalingen
ook op het gebied van de minimale toekenningsvoorwaarden voor rechtstreekse betalingen, de
uitvoering van de bepaling betreffende actieve landbouwers, en het al dan niet plafonneren van
de basisbetalingen. Bovendien hebben vijf lidstaten (Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Nederland
en Polen) aangegeven dat ze met betrekking tot de vergroening van de rechtstreekse betalingen
landbouwers de mogelijkheid willen geven om aan bepaalde verplichtingen te voldoen door
gelijkwaardige praktijken toe te passen. Ten slotte zijn er in de Unie grote verschillen bij de
keuze van gebieden die beschouwd moeten worden als ecologisch aandachtsgebied (de meest
voorkomende keuze betreft gebieden met stikstofbindende gewassen en is gemaakt door alle
landen behalve Denemarken, terwijl slechts acht landen terrassen hebben opgenomen in hun
lijst).
B. Tweede pijler (P2)
De Europese Commissie heeft in één jaar tijd (tussen december 2014 en december 2015) alle
118 door de 28 lidstaten voorbereide programma's voor plattelandsontwikkeling goedgekeurd.
Twintig lidstaten hebben ervoor gekozen om één enkel nationaal programma uit te voeren en
acht lidstaten hebben ervoor geopteerd om meer dan één programma te gebruiken (bijvoorbeeld
om hun geografische of administratieve structuur te weerspiegelen) (5.2.6).

RECENTE INITIATIEVEN

Het aantal initiatieven in verband met de toekomst van het GLB neemt toe. Zo heeft
het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie tijdens een informele
bijeenkomst in mei 2016 het debat over de toekomst van het GLB na 2020 op gang gebracht.
Het Slowaakse voorzitterschap heeft in september 2016 in Bratislava een informele bijeenkomst
over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen georganiseerd. Op initiatief van Frankrijk
vond in september 2016 ook een informele bijeenkomst over de toekomst van het GLB plaats
in Chambord. Meer recentelijk, in maart 2017, hebben enkele lidstaten een "non-paper" over
een beter werkende voedselvoorzieningsketen uitgebracht.
Verder heeft de in januari 2016 opgerichte werkgroep om over de toekomst van het
landbouwmarktbeleid na te denken in november 2016 zijn eindverslag ingediend.
In het kader van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 heeft
de Commissie op 14 september 2016 een „omnibus”-wetgevingsvoorstel (COM(2016) 605)
goedgekeurd dat gevolgen zal hebben voor talrijke Europese beleidslijnen, waaronder
het GLB. Het voorstel heeft bijvoorbeeld betrekking op de tenuitvoerlegging van het
inkomensstabiliseringsinstrument, de toegang tot financieringsinstrumenten in het kader van de
tweede pijler en het begrip „actieve landbouwer”. Het Europees Parlement heeft voortgebouwd
op de aanbevelingen van de Taskforce landbouwmarkten om aanvullende wijzigingen voor te
stellen teneinde de mechanismen van de gemeenschappelijke marktordening te versterken.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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De Commissie is gedelegeerde en uitvoeringshandelingen aan het bekendmaken om de
toepassing van het vergroeningsprincipe te vereenvoudigen en de werkingssfeer ervan uit te
breiden tot het beheer van de groente- en fruitmarkten. Daarnaast heeft voorzitter Juncker in zijn
intentieverklaring aan de voorzitters van het Parlement en de Raad over de staat van de Unie
van 2016 een mededeling aangekondigd over de modernisering en vereenvoudiging van het
GLB. Ter voorbereiding is de Commissie in februari dit jaar van start gegaan met een openbare
raadpleging over de toekomst van het GLB, die in mei 2017 zal worden afgesloten.
Met betrekking tot de tweede pijler heeft de conferentie „Cork 2.0”, twintig jaar nadat in dezelfde
stad de conferentie werd gehouden die de basis legde voor het landbouwbeleid, geleid tot de
goedkeuring van een verklaring waarin tien sleutelrichtsnoeren uiteen worden gezet voor de
toekomst van het beleid inzake plattelandsontwikkeling in Europa.

WELKE HERVORMING STAAT HET GLB IN 2020 TE WACHTEN?

Zullen de tendensen die zich tijdens de recente hervorming van het GLB hebben afgetekend,
worden bevestigd in 2020? Allereerst dringen zich vragen op over het behoud van het
financieringsprimaat voor rechtstreekse betalingen inzake plattelandsontwikkeling en over het
deel van de begroting dat voorbehouden is voor marktmaatregelen; wat zal voorts de rol zijn
van de crisisreserve in het licht van de tussen 2014 en 2020 opgedane ervaringen? Zullen
maatregelen voor risicobeheer, tot nog toe weinig aanwezig in het GLB, aan belang winnen?
Een ander centraal vraagstuk wordt de ontwikkeling van maatregelen ter bevordering van de
economische organisatie van landbouwers, met name in de sectoren waar de maatregelen ter
regulering van het aanbod zullen worden opgeheven (melk, suiker, wijn).
Verder kan er worden gesproken over medefinanciering van rechtstreekse betalingen, een
kwestie die bij de laatste hervorming niet aan de orde is gekomen, met name omwille van
de economische crisis, en die zou kunnen leiden tot de vorming van één enkele pijler voor
landbouw- en plattelandssteun. De mogelijkheid om de GLB-middelen te koppelen aan de
overige Europese structuur- en investeringsfondsen zal zich waarschijnlijk aandienen, evenals
de kwestie van de uitgaven voor onderzoek en innovatie in de landbouw.
Ook zal er moeten worden gepraat over de toekomstige structuur voor rechtstreekse betalingen,
en met name over het belang van de verschillende onderdelen, zoals de steun voor de
productie van collectieve goederen. Zijn er plannen om de basisbetaling om te zetten naar een
eenmalig bedrag (flat rate) per hectare per Europees landbouwstelsel? Bovendien mogen ook
de toekomst van aan productie gekoppelde betalingen en de herverdelingsbetaling niet in het
debat ontbreken. In deze context zal het uitvoeringsmodel voor rechtstreekse steun dat tussen
2014 en 2020 de toon aangeeft waarschijnlijk van invloed zijn op de keuze van het toekomstige
model voor rechtstreekse steun. Zo zullen wellicht ook de definities van "actieve landbouwers"
en "kleine landbouwers" worden herzien.
Ten slotte zal het nieuwe GLB waarschijnlijk beïnvloed worden door de resultaten van
de brexitonderhandelingen en de nieuwe benaderingen van de regering-Trump in verband
met de internationale handel en de multilaterale milieuovereenkomsten (bijvoorbeeld COP21
betreffende de bescherming van het klimaat).

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De hervorming van het GLB voor de periode 2014-2020 is de eerste waaraan het Parlement heeft
deelgenomen in de rol van medewetgever. Steunend op deze eerste ervaring zal het Parlement bij
toekomstige hervormingen zeker opnieuw een essentiële rol spelen. De Commissie landbouw en
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plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement werkt aan talrijke verkennende rapporten
(volatiliteit, werkgelegenheid in plattelandsgebieden, innovatie, oneerlijke handelspraktijken
enz.). Het Parlement houdt ook nauwlettend toezicht op de goedkeuring door de Commissie
van gedelegeerde handelingen met betrekking tot het GLB en kan zich hiertegen verzetten.
Tot slot treedt het Parlement op als medewetgever in de talrijke dossiers die samenhangen met
het nieuwe GLB, en met name de herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020
(omnibusverordening).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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