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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat als gevolg van de hervorming van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) de complexiteit en de bureaucratie voor de bevoegde autoriteiten 

en de landbouwers de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen zijn, en overwegende dat 

ook de omvang van de bestaande bureaucratie gestegen is sinds de hervorming van 2013; 

B. overwegende dat complexere regels tot meer fouten bij de uitvoering ter plaatse leiden; 

C. overwegende dat de doelstellingen van het GLB moeten worden verwezenlijkt, terwijl 

tevens het wederzijdse begrip en vertrouwen tussen alle EU-instellingen en nationale en 

regionale organen moet worden gewaarborgd voor de doeltreffende tenuitvoerlegging van 

het GLB; 

D. overwegende dat vereenvoudiging en minder bureaucratie vereist zijn om het GLB op 

meer doeltreffende en efficiënte wijze te hervormen en de doelstellingen van het GLB 

te halen; 

E. overwegende dat de kosten voor controles en adviesverlening aan belanghebbenden en 

landbouwers op het niveau van de lidstaten momenteel geraamd worden op vier miljard 

euro per jaar, en dat deze kosten en het foutenpercentage waarschijnlijk nog zullen stijgen 

bij de tenuitvoerlegging van de laatste hervorming van het GLB, vooral de invoering van 

"vergroeningsmaatregelen"; 

F. overwegende dat de hervorming van 2013 heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen in de 

gegevens die landbouwers moeten verschaffen bij aanvragen en verzoeken om 

schadevergoeding, waarbij sprake is van nieuwe eisen met het risico op een hoger 

foutenpercentage in de leer- en aanpassingsfase; 

G. overwegende dat het huidige systeem een geschat aantal van 15 miljoen transacties per 

jaar moet verwerken, die worden uitbetaald aan ongeveer 8 miljoen begunstigden, en 

1 miljoen controles ter plaatse omvat op miljoenen referentiepercelen, en overwegende dat 

als gevolg daarvan dit systeem ook grenzen heeft en actie dus geboden is; 

H. overwegende dat exploitanten niet mogen worden opgezadeld met een onevenredig aantal 

inspecties; 

1. wijst erop dat de toename van de administratieve rompslomp die voortkomt uit de 

controles rechtstreeks verband houdt met de toegenomen complexiteit van het GLB; pleit 

dan ook voor een verdere vereenvoudiging en minder controles om het foutenpercentage 

terug te brengen, de efficiëntie van de uitbetalingen uit het GLB te verbeteren, de kosten 

en de administratieve lasten voor belastingbetalers en landbouwers te verlagen en 

tegelijkertijd te waarborgen dat de begrotingsmiddelen op correcte wijze worden 

uitgegeven; 
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2. pleit ervoor om bij de analyse van de controles en bij eventuele sancties een onderscheid 

te maken tussen onopzettelijke nalatigheid en gevallen van fraude, aangezien nalatigheid 

normaalgesproken geen financiële schade voor de belastingbetaler met zich meebrengt; 

3. pleit voor een minder bureaucratisch GLB dat op heldere wijze kan worden uitgevoerd en 

uitgelegd, om het foutenpercentage terug te dringen en instrumenten in te voeren waarmee 

fouten kunnen worden onderscheiden van fraude, maar waarmee tegelijkertijd wordt 

gegarandeerd dat landbouwers nog steeds kunnen zorgen voor de essentiële 

voedselproductie die centraal staat in het beleid; is van mening dat doorgaan met het 

aanpakken van de complexiteit en het stroomlijnen van het GLB cruciaal is om 

nieuwkomers in de landbouw aan te trekken en hen en hun vaardigheden te behouden met 

het oog op een bloeiende EU-landbouwsector in de toekomst; verwacht dat het 

programma voor betere regelgeving in dit verband solide maatregelen oplevert; is 

verheugd over het besluit van de Commissie om de termijn voor het indienen van 

verzoeken om directe betaling met een maand te verlengen, en beschouwt dit als een stap 

in de richting van een lager foutenpercentage van het GLB; 

4. ziet graag dat er goede begeleiding wordt gegeven aan exploitanten en dat er evenredige 

sancties worden opgelegd met een marge voor onbeduidende en onopzettelijke fouten; 

5. is van mening dat met het oog op de soepele tenuitvoerlegging van projecten betalingen 

niet mogen worden opgeschort als er sprake is van onbeduidende en/of administratieve 

fouten; 

6. is van mening dat de totstandbrenging en administratieve verwerking van controles op 

basis van prestaties in geen geval een bron van extra onzekerheid mag gaan vormen voor 

de voedselvoorzieningszekerheid van de EU; 

7. dringt erop aan dat er betere begeleiding wordt gegeven aan zowel nationale instanties als 

landbouwers om het foutenpercentage terug te dringen; 

8. ondersteunt het initiatief van de Commissie om het GLB te vereenvoudigen door snel 

uitvoerbare maatregelen meteen in behandeling te nemen, aangezien landbouwers, 

betaalorganen, EU-instellingen en belastingbetalers daarvan kunnen profiteren; dringt er 

tevens op aan voorstellen voor amendementen op de basiswetgeving in te dienen; verzoekt 

de Commissie concrete voorstellen in te dienen voor de vereenvoudiging van het GLB en 

daarbij rekening te houden met de feedback van belanghebbenden in de agrarische sector; 

9. is voorstander van de verbetering en de striktere uitvoering van de eenmalige controle van 

de rekeningen door de controleactiviteiten van de verschillende instellingen te 

coördineren, en pleit voor een vermindering van de administratieve rompslomp als gevolg 

van de controles zodat landbouwers niet in hetzelfde jaar meermaals en afzonderlijk door 

de bevoegde organen bezocht worden of door zowel de Commissie als de Europese 

Rekenkamer te uitvoerig of meermalen gecontroleerd worden uit hoofde van alle 

regelgeving samen, zodat landbouwers vanwege een verlaging van het aantal inspecties 

minder belast worden; pleit voor een bundeling van de controletaken en controles die 

worden uitgevoerd door certificerende instanties en andere organen in de lidstaten;  

constateert dat het advies dat door zowel de nationale autoriteiten als de Commissie in de 

vorm van richtsnoeren aan landbouwers wordt gegeven voor de tenuitvoerlegging van het 
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GLB vaak in tegenspraak is met de beoordelingscriteria die worden gehanteerd door de 

Rekenkamer, wat resulteert in onevenredige en onverwachte boetes; 

10. spreekt zich uit voor een geïntegreerde aanpak bij de controles, zodat alle 

controleverplichtingen op een landbouwbedrijf zo mogelijk op hetzelfde tijdstip 

plaatsvinden om het aantal inspecties ter plaatse laag te houden en de financiële lasten en 

tijd die dit instanties en landbouwers kost te drukken; 

11. pleit voor een benadering die uitgaat van de risico's; schaart zich achter het uitgangspunt 

dat in lidstaten waar het foutenpercentage of de mate van niet-naleving in een bepaalde 

periode zeer laag was, het aantal controles verminderd kan worden; wijst erop dat in 

lidstaten waar het foutenpercentage of de mate van niet-naleving hoog is of toeneemt het 

advies over optimale werkmethoden en controles moet worden opgevoerd, waarbij wel 

een tolerantiemarge in acht moet worden genomen in het eerste jaar van tenuitvoerlegging 

van de complexe nieuwe maatregelen in het kader van de meest recente hervorming van 

het GLB; dringt er bovendien op aan dat in het geval van onbeduidende of onopzettelijke 

fouten de sancties in verhouding moeten zijn; 

12. verzoekt de Commissie de richtsnoeren voor de certificerende instanties aan te passen om 

de samenstelling van statistische verslagen nauwgezetter te verifiëren; 

13. pleit voor een vermindering van de steekproeven voor controles ter plaatse naar 3 % van 

alle rechtstreekse uitbetalingen, omdat anders mogelijke besparingen op de kosten van 

controles misschien teniet worden gedaan; 

14. is van mening dat een volledige dekking van plattelandsgebieden met snel 

breedbandinternet, in combinatie met de nodige bewustmakingscampagnes en trainingen 

over het gebruik ervan, een essentieel hulpmiddel zal zijn zodat alle landbouwers kunnen 

profiteren van de nieuwste GLB-systemen voor aanvragen en betalingsverzoeken; 

15. pleit voor verdere inspanningen om de complexiteit van aanvraagsystemen en formulieren 

voor landbouwers te beperken, en is voorstander van het breder inzetten van e-

governmenttechnologie door de lidstaten om meteen al in het stadium van de aanvraag 

fouten te voorkomen, waarvoor echter wel toegang tot breedbandinternet voor de 

begunstigden vereist is; dringt er bij de Commissie op aan een opleidingsprogramma op te 

zetten voor oudere landbouwers; benadrukt dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn 

voor breedbandnetwerken in plattelandsgebieden, en verzoekt de lidstaten zich hard te 

maken voor de digitalisering van de aanvraagprocedure; herinnert eraan dat de 

betrouwbare tenuitvoerlegging van e-governmenttechnologie van de lidstaten vergt dat ze 

dergelijke technologie ontwikkelen en (mede)financieren; 

16. verzoekt de lidstaten digitaliseringsprogramma's op te zetten voor de contacten tussen de 

overheid en landbouwbedrijven om de beschikking te hebben over één bedrijfsdossier met 

geïntegreerd en gelijktijdig beheer van de gewasgegevens; is van mening dat met deze 

vereenvoudiging de posten die nu nog afzonderlijk worden beheerd (gewasplanning, 

individuele verzekeringsplannen en logboeken) kunnen worden samengebracht, aangezien 

landbouwbedrijven dan één verklaring indienen die vervolgens verdeeld wordt onder de 

overheidsafdelingen, zodat die afdelingen efficiëntere controles kunnen uitvoeren, het 

risico op verkeerde betalingen afneemt en de controles kunnen worden gestroomlijnd; 
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17. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat de overheids- resp. regionale organen die zich 

bezighouden met de tenuitvoerlegging van het nieuwe GLB doeltreffend met elkaar 

communiceren en samenwerken ten gunste van de landbouwers die het beleid ter plaatse 

uitvoeren; 

18. verzoekt de Rekenkamer in zijn jaarverslag over de uitvoering van de begroting voor 2015 

door de Commissie de ingrijpende wijzigingen in het GLB na de hervorming van 2013 te 

onderkennen – die niet met terugwerkende kracht konden worden toegepast – bij haar 

uiteenzetting van het foutenpercentage en de begeleidende opmerkingen, en te 

benadrukken in welke mate de lidstaten verantwoordelijk zijn bij het gedeelde beheer van 

fondsen; 

19. verzoekt alle instellingen en organen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging 

van het GLB samen te werken om wantrouwen en bezorgdheid weg te nemen vanwege de 

aanzienlijke audit- en controlelast waardoor de toekomstige ontwikkeling en innovatie en 

de positie van de Europese landbouwsector ten opzichte van andere markten in het 

gedrang kunnen komen; 

20. verzoekt de Commissie de uitwisseling van optimale werkmethoden te stimuleren om de 

controles zo soepel mogelijk te laten verlopen en landbouwers zo min mogelijk last te 

bezorgen. 
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