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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: 

1. is van mening dat het GLB, een van de oorspronkelijke Europese beleidsvormen, een 

belangrijk instrument van de EU is en een grote impact heeft, niet alleen op het gebied 

van de levensmiddelenproductie en de ecosysteemdiensten en in de zin van ecologische, 

sociaaleconomische en gendergerelateerde verbeteringen die het teweeg heeft gebracht 

of kan brengen, maar ook voor het tegengaan van de ontvolking van het platteland, 

waarbij het rekening houdt met de noodzaak om het concept van de kringloopeconomie 

te ontwikkelen; is van mening dat het GLB zodoende bijdraagt aan het evenwicht tussen 

de regio's van de Europese Unie doordat het financiële steun en belangrijke 

instrumenten verstrekt om jonge landbouwers te helpen landbouwactiviteiten te starten 

en de continuïteit tussen generaties waarborgt; 

2. merkt op dat DG AGRI in 2014 veel werk heeft verzet met de autoriteiten van de 

lidstaten om ervoor te zorgen dat deze steeds beter in staat zijn fouten bij de 

landbouwuitgaven te voorkomen en hun plattelandsontwikkelingsprogramma's ten 

uitvoer te leggen; erkent de positieve impact van DG AGRI die tot uiting komt in het 

jaarverslag van de Rekenkamer over 2014, en meent dat de acties van dit DG, in 

combinatie met die van de lidstaten, een goede basis zouden moeten vormen voor 

verdere verbeteringen tijdens de sleuteljaren van de uitgavenperiode 2014-2020; 

3.  dringt erop aan dat in extreme gevallen de accreditatie van stelselmatig wanpresterende 

betaalorganen wordt ingetrokken; 

4. is van mening dat consequent presteren en resultaten boeken van essentieel belang is in 

het GLB, dat een veilige en zekere productie van ons voedsel waarborgt, in de hele EU 

wordt toegepast en positieve sociale, ecologische en economische effecten heeft, 

aangezien het betrekking heeft op de productie van allerlei soorten landbouwgewassen 

en levensmiddelen; 

5. merkt op dat het agrarisch factorinkomen per werkende in de lidstaten die in 2004 of 

later (EU-N13) tot de EU zijn toegetreden slechts een kwart bedraagt van het agrarisch 

factorinkomen dat in de EU-15 werd gegenereerd1; 

6. is ingenomen met de verbeteringen ten opzichte van de cijfers van het jaarverslag 2013 

en wijst erop dat de Rekenkamer heeft geconcludeerd dat het percentage getoetste 

transacties bij het landbouwbeleid een lager foutenpercentage te zien geeft in 

vergelijking met 2013; wijst erop dat het foutenpercentage voor 2013 2,9 % bedraagt 

(tegenover 3,6 % in 2013) voor ELGF-transacties (controles in 17 lidstaten), en 6,2 % 

(7 % in 2013) voor plattelandsontwikkeling, milieu en visserij (controles in 18 

lidstaten), en een gemiddeld percentage van 3,6 % voor het onderdeel "natuurlijke 

hulpbronnen" in zijn geheel; 

7. benadrukt de noodzaak om een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening 

                                                 
1 DG AGRI - Jaarverslag 2014 - blz. 12. 
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van het foutenpercentage vast te stellen teneinde de geldigheid ervan te verzekeren en 

significante verschillen tussen het door de Commissie aangegeven en het door de 

Rekenkamer vastgestelde foutenpercentage te voorkomen; 

8. vestigt de aandacht op de verklaring van de Commissie1 dat inbreuken op de 

randvoorwaarden (bijvoorbeeld tijdige melding van verplaatsingen van dieren, naleving 

van tijdschema's en termijnen) niet van invloed mogen zijn op het in aanmerking komen 

voor betalingen (reeds bevestigd door de Rekenkamer) en dat het foutenpercentage bij 

de randvoorwaarden omwille van de duidelijkheid moet worden afgetrokken van het 

totale foutenpercentage; 

9. wijst erop dat de verschillen in de wijze waarop de regels inzake gekoppelde betalingen 

in de lidstaten worden toegepast tot concurrentieverstoring leiden, bijvoorbeeld in de 

zuivelsector; 

10. juicht het toe dat de Commissie nieuwe richtsnoeren heeft ingevoerd voor de bepaling 

van financiële correcties van in gedeeld beheer gefinancierde uitgaven in geval van niet-

naleving van de regels voor de plaatsing van overheidsopdrachten2; 

11. wijst erop dat 2014 een overgangsjaar was waarin aanzienlijke betalingen voor het 

laatste deel van de financieringsperiode 2007-2013 werden verricht en waarin de laatste 

elementen voor de GLB-financieringsperiode 2014-2020 (de gedelegeerde en 

uitvoeringshandelingen) halverwege het jaar werden ingevoerd; merkt ook op dat 2015 

en 2016 eveneens moeten worden beschouwd als overgangsjaren waarin zowel de 

landbouwers als de autoriteiten van de lidstaten voor het eerst volledig de 

vergroeningsmaatregelen en andere ingrijpende beleidsveranderingen moesten 

toepassen,  met nieuwe en complexe regels en een groot aantal nieuwe aanvragers van 

rechtstreekse betalingen, aangezien veel van de meerjarige maatregelen in de 

plattelandsontwikkelingsplannen (POP) van de lidstaten pas in 2016 van start zullen 

gaan en er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan nieuwe instrumenten die 

bij de hervorming zijn ingevoerd; 

12. acht het verheugend dat het foutenpercentage gedaald is ten opzichte van dat van 2013 

en beseft dat daar veel inspanningen en middelen voor nodig zijn geweest, in het 

bijzonder in de vorm van voorlichting en technische bijstand van de Commissie aan de 

nationale autoriteiten van de lidstaten in verband met de tenuitvoerlegging; is echter van 

mening dat alleen het meten van fouten op zich nog geen prestatie- of resultatenmeting 

is; 

13. wijst de Commissie erop dat de risico's van onopzettelijke fouten vanwege de complexe 

regelgeving uiteindelijk gedragen worden door de begunstigde; vraagt om een redelijk, 

evenredig en doeltreffend sanctiebeleid om deze aanpak te ondersteunen, bijvoorbeeld 

door te voorkomen dat dubbele sancties worden opgelegd voor dezelfde fout in het 

kader van zowel de betalingsregeling als de randvoorwaarden; dringt er bij de 

Commissie aan beter te waarborgen dat de sancties in verhouding staan tot de aard van 

de fout; verzoekt om instrumenten voor een met meer stimulansen gepaard gaande, 

resultaatgerichte benadering die tot een lager foutenpercentage en minder inspecties kan 

                                                 
1  ERK Jaarverslag 2014 - antwoord op par. 7.15. 
2 ERK Jaarverslag 2014 - antwoord op par. 7.32. 
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leiden en het beter mogelijk maakt om fouten te onderscheiden van fraude, en die er 

tegelijkertijd voor zorgt dat landbouwers nog steeds de vitale voedselproductie kunnen 

leveren die het kernpunt van het beleid vormt; 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; 

14. is ingenomen met het feit dat de Europese Rekenkamer onderzoekt hoe zij in haar 

jaarverslag prestaties kan meten, vooral omdat de Commissie haar uitgaven 

resultaatgericht wil maken; wijst er echter op dat het moeilijk is de resultaten van 

meerjarige financieringsprogramma's – de methode voor de tenuitvoerlegging van 

milieumaatregelen in de tweede pijler die momenteel de voorkeur geniet – te 

beoordelen met een instrument dat de resultaten per jaar onderzoekt, en verzoekt de 

Rekenkamer uit te leggen hoe ze die prestaties denkt te gaan meten, vooral in verband 

met de landbouwuitgaven; verzoekt de Rekenkamer evenwel bij de beoordeling van de 

prestaties rekening te houden met de veelheid aan doelstellingen van het 

plattelandsontwikkelingsbeleid, teneinde te voorkomen dat simplistische indicatoren 

worden gebruikt en verkeerde conclusies worden getrokken; 

15. merkt op dat de Rekenkamer op grond van haar eigen controles van mening is dat het 

GBCS in belangrijke mate bijdraagt tot de voorkoming en vermindering van de 

foutenniveaus in de steunregelingen waarop het van toepassing is1 en neemt kennis van 

de opmerking dat de tekortkomingen met betrekking tot het LPIS in alle gecontroleerde 

lidstaten zijn aangepakt met corrigerende maatregelen2; 

16. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde vereenvoudiging van het GBCS 

aan de hand van preventieve voorlopige controles die de nationale overheidsinstanties in 

staat zullen stellen om problemen met aanvragen van landbouwers te identificeren en 

correcties door te voeren, en die moeten leiden tot minder sancties; 

17. herhaalt de belangrijkste aanbevelingen van de Rekenkamer: de lidstaten moeten zorgen 

voor betrouwbare en actuele LPIS-informatie en -beelden om te voorkomen dat er 

betalingen worden verricht voor niet-subsidiabele grond; de Commissie moet van de 

lidstaten verlangen dat hun actieplannen corrigerende maatregelen omvatten om 

veelvuldig voorkomende oorzaken van fouten aan te pakken, moet haar strategie met 

betrekking tot de conformiteitscontroles op het gebied van plattelandsontwikkeling 

herzien en moet zorgen voor correcte toepassing van de procedure inzake de wettigheid 

en regelmatigheid van de verrichtingen, die vanaf 2015 verplicht wordt gesteld; 

18. merkt op dat de Commissie en de Rekenkamer het erover eens zijn dat de uitgaven voor 

plattelandsontwikkeling aan complexe regelgeving en subsidiabiliteitsvoorwaarden zijn 

onderworpen, hetgeen ten dele toe te schrijven is aan de aard van het beleid en de 

heterogeniteit van de Europese regio's; vraagt om vereenvoudiging en om opneming van 

preventiemaatregelen in de voorschriften voor 2014-2020; wenst bovendien dat de 

lidstaten in hun nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma's voor vereenvoudiging 

zorgen, wat een prioriteit moet zijn en een belangrijk middel om het aantal fouten te 

verkleinen en de doeltreffendheid en flexibiliteit te verhogen en daarmee de 

                                                 
1 ERK Jaarverslag 2014 - par. 7.35. 
2 ERK Jaarverslag 2014 - par. 7.40. 
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opnamecapaciteit te vergroten, met name wanneer het gaat om kleinschalige 

programma's die wellicht minder belangstelling hebben genoten en/of constant hoge 

foutenpercentages hebben vertoond als gevolg van het gebrek aan flexibiliteit in het 

verleden; 

19. verzoekt de Commissie tijdig een gedetailleerd plan in te dienen om de bureaucratie in 

het GLB te verminderen; 

20. verzoekt de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten te blijven werken aan elke 

mogelijke vereenvoudiging ten aanzien van de rechtstreekse betalingen en om hoge 

prioriteit toe te kennen aan de vereenvoudiging van de vergroeningsmaatregelen, in het 

bijzonder wanneer er veel verschillende niveaus betrokken zijn bij het beheer van 

EGFL- en plattelandsontwikkelingsfondsen in de lidstaten, en zo nodig voor de twee 

pijlers een verschillende aanpak te volgen; benadrukt dat de grote verschillen tussen de 

lidstaten op het gebied van rechtstreekse betalingen de concurrentiekloof tussen 

landbouwers op de interne markt hebben vergroot; 

21. verwacht dat de Commissie met spoed volledig gebruik zal maken van de 

vereenvoudiging van het GLB, in het bijzonder met betrekking tot de belastende en 

complexe regelgeving inzake randvoorwaarden en vergroening, die uiteindelijk 

gevolgen heeft voor landbouwers in heel Europa; benadrukt dat in het 

vereenvoudigingsproces de nadruk moet worden gelegd op verlichting van de 

administratieve lasten en dat het proces de bij de laatste GLB-hervorming 

overeengekomen beginselen en regels, die ongewijzigd dienen te blijven, niet in gevaar 

mag brengen; is van mening dat die vereenvoudiging geen herziening van de GLB-

uitgaven voor de periode 2013-2020 mee dient te brengen; 

22. wijst erop dat het aankopen van landbouwarealen door investeerders ertoe leidt dat 

kleine bedrijven die door eigenaren worden beheerd steeds meer onder druk komen te 

staan en dat een deel van de rechtstreekse betalingen wordt uitgekeerd aan 

internationale concerns;  

23. wijst op het belang van hulpbronnenefficiëntie en milieuvriendelijke productie- en 

verwerkingsmethoden in de agrolevensmiddelen- en de bosbouwsector, wijst erop dat 

dit moet zorgen voor een levensvatbare, duurzame en veilige voedselproductie en dat er 

een evenwicht moet worden gevonden tussen milieubescherming, die goed is voor de 

plaatselijke bevolking en een tegenwicht biedt voor schadelijke landbouwpraktijken, en 

het voldoen aan de almaar toenemende vereisten voor de levensmiddelenproductie in 

combinatie met economische groei, waarbij tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 

betaalbare prijzen voor de consument; hoopt dat er vorderingen worden geboekt bij het 

zoeken naar praktische oplossingen op de boerderij die gericht zijn op aanpassing van 

landbouwpraktijken aan klimaatverandering; 

24. wijst erop dat het van belang is te beschikken over vergelijkbare prestatie-indicatoren en 

cijfers voor programma's van dezelfde soort op verschillende plaatsen, en ziet uit naar 

verbeteringen op dit gebied in de periode 2014-2020 die moeten zorgen voor een beter 

financieel beheer van het GLB, dat berust op de behoeften van de afzonderlijke 

lidstaten; 

25. wijst erop dat het GLB, vooral ook dankzij het stimuleren van samenwerking, een 
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belangrijke rol speelt bij de bevordering van sociale inclusie, armoedevermindering en 

economische ontwikkeling in plattelandsgebieden doordat het werkgelegenheid schept, 

via het LEADER-programma en vanwege het feit dat het voor nieuwe diensten en 

infrastructuur zorgt;  verzoekt om een analyse van het totale effect van de twee pijlers 

van het GLB in plattelandsgebieden waarin wordt nagegaan waar en hoe de middelen 

worden toegewezen en wie de werkelijke eindbegunstigden zijn; 

26. merkt op dat de uitgaven ten goede zouden moeten komen aan zowel de 

plattelandsgebieden als de consumenten in het algemeen, en herinnert eraan dat 

eindbegunstigden geld uitgeven aan goederen en diensten in hun plaatselijke 

gemeenschap of door mensen in dienst te nemen in hun bedrijven, waarmee zij de 

plaatselijke bevolking helpen in afgelegen of plattelandsgebieden waar land- en 

bosbouw vaak de belangrijkste economische aanjagers zijn; 

27. merkt op dat de impact van het Russische invoerverbod op landbouwproducten, dat 

halverwege 2014 werd afgekondigd, een belangrijke uitdaging vormt; pleit voor beter 

beheer in de beginfase van noodmaatregelen om te zorgen voor een correcte toewijzing 

van de middelen; of, indien noodzakelijk, de snelle terugvordering van onrechtmatig 

geclaimde bedragen;  is in dit verband ingenomen met de voortdurende inspanningen 

van de Commissie om alternatieve afzetmarkten te identificeren voor 

landbouwoverschotten en de door het invoerverbod getroffen bedrijfstakken te 

ondersteunen; is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om alternatieve 

afzetmarkten te identificeren voor landbouwoverschotten en roept de lidstaten op 

gezamenlijke inspanningen te leveren om obstakels voor de expansie van de 

afzetmarkten weg te nemen; benadrukt het belang van de TTIP-overeenkomst, die de 

sluiting van een aantal traditionele markten zou kunnen compenseren; 

28. is ingenomen met het besluit van de Commissie om buitengewone steunregelingen in te 

stellen voor landen die verliezen hebben geleden in de zuivelsector en roept de 

Commissie op verdere steunmaatregelen te overwegen voor sectoren die vergelijkbare 

problemen ondervinden; 

29. is bezorgd over het feit dat vrouwen in plattelandsgebieden in veel lidstaten slechts in 

beperkte mate toegang hebben tot de arbeidsmarkt en verzoekt de Commissie zich in 

haar toekomstige ontwikkelingsinitiatieven tot prioritaire taak te stellen de toegang van 

vrouwen in plattelandsgebieden tot de arbeidsmarkt te verbeteren en te vergroten en 

passende middelen toe te wijzen aan een "Europese garantie voor plattelandsvrouwen", 

naar analogie van de Europese jongerengarantie, waarbij afzonderlijke streefcijfers 

worden vastgesteld voor vrouwen in plattelandsgebieden; 

30. verzoekt de Commissie de regels inzake de erkenning van producentenorganisaties, met 

name in de groenten- en fruitsector, te verduidelijken en de doorlooptijden van audits 

door de Commissie verder te verkorten teneinde de begunstigden rechtszekerheid te 

bieden en onnodige fouten te voorkomen; 

31. wijst is, gezien de doelstelling van het Verdrag1 redelijke prijzen bij de levering aan 

verbruikers te verzekeren, van mening dat de eerlijke toegang voor alle burgers in het 

gedrang komt als er teveel btw geheven wordt op levensmiddelen, en dat btw-fraude 

                                                 
1 VWEU artikel 39, lid 1, onder e). 
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dan waarschijnlijker wordt; 

32. meent dat de doelstellingen voor de programmeringsperiode 2007-2013 nog steeds 

belangrijke doelen zijn en dat de Unie in de huidige periode de nadruk moet leggen op 

de verbetering van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en de landbouw, op de 

bevordering van een beter evenwicht in de voedselketen met het oog op de consolidatie 

en versterking van producentenorganisaties, op de ondersteuning van 

kwaliteitsregelingen, korte ketens, sociale coöperaties, plaatselijke markten, 

ecosysteemdiensten en een evenwichtige plattelandsontwikkeling, strikt beperkt tot 

plattelandsgebieden in de nieuwe POP's, en dat daarbij onredelijke milieuverwachtingen 

of -uitgaven moeten worden vermeden; 

33. herinnert eraan dat er van alle door de Rekenkamer gecontroleerde uitgaven van 2014 

slechts drie voor onderzoek bij Olaf werden gemeld1 wegens vermoeden van kunstmatig 

gecreëerde voorwaarden voor het verkrijgen van steun (nieuwe entiteiten die zijn 

opgericht door gevestigde bedrijven of groepen personen), en dat een van die gevallen 

door de nationale autoriteiten al lang vóór de audit van de Rekenkamer als verdacht was 

gesignaleerd; 

34. merkt op dat de beleidsimplementatie nog voor verbetering vatbaar is; hamert er daarom 

op dat het in kennis wil worden gesteld van elke verbetering op het gebied van de 

vaststelling en verwezenlijking van beleidsdoelstellingen en van de naleving; 

35. verzoekt de Commissie het effect en de doeltreffendheid van de betalingen voor de 

verkoopbevordering in derde landen te onderzoeken en te waarborgen dat de lokale 

agrarische producenten door deze maatregelen niet uit de markt worden gedreven; 

36. merkt op dat er, toen DG AGRI zijn jaarlijks activiteitenverslag opstelde, over een 

aantal Ipard-elementen nog geen informatie beschikbaar was en dat die informatie nu 

moet worden bijgewerkt (aantal gesubsidieerde landbouwbedrijven, toename van de 

bruto waarde, aantal bedrijven die normen van de Unie introduceren); meent dat er in de 

nieuwe financieringsperiode constante analyse wordt verwacht; 

37. wijst erop dat het jaarverslag van de Rekenkamer over 2014 goede resultaten te zien 

geeft, maar verzoekt de Rekenkamer het Parlement toch te informeren over de stappen 

die zij wil ondernemen om een beoordelingsmethode met een duidelijker meerjarig 

karakter in te voeren wanneer zij de voorgenomen meer resultaatgerichte aanpak 

ontwikkelt. 

 

                                                 
1 ERK Jaarverslag 2014 - par. 7.30. 



 

AD\1084298NL.doc 9/9 PE569.495v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 25.1.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

24 

8 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul 

Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Albert Deß, 

Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, 

Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, 

Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jordi 

Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam 

Siekierski, Marco Zullo 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Pilar Ayuso, Rosa D’Amato, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Georgios 

Epitideios, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Ramón Luis 

Valcárcel Siso 

 
 

 


