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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) al tientallen jaren een 

gemeenschappelijk beleid van de EU is, wat betekent dat de landbouwuitgaven een 

aanzienlijk percentage van de totale EU-begroting uitmaken; benadrukt dat de uitgaven 

voor landbouw de afgelopen dertig jaar relatief gezien sterk gedaald zijn (van 75 % naar 

de huidige 38 %), overeenkomstig de achtereenvolgende marktgerichte herzieningen van 

het GLB; vestigt er derhalve de nadruk op dat elke EU-burger slechts 32 cent per dag 

meebetaalt aan het GLB en dat dit beleid een laag foutenpercentage heeft wat betreft 

onregelmatigheden bij de uitgaven; onderstreept dat voeding in de toekomst net zo'n 

strategisch product zal zijn als water, en dat Europa het GLB en een sterke 

landbouwbegroting dan ook meer dan ooit nodig zal hebben; 

2. benadrukt dat in het kader van de eerste en tweede pijler van het GLB constante 

inkomenssteun aan landbouwers wordt verleend, de landbouwproductie, 

milieuprogramma's en economische activiteiten in plattelandsgebieden worden 

ondersteund en de leegloop van het platteland voorkomen wordt; wijst er derhalve op dat 

het essentieel is de begroting ten minste op haar huidige peil te handhaven om de 

tweepijlerstructuur van het GLB in stand te kunnen houden en landbouwers in alle takken 

van de landbouw te compenseren en te steunen en om het belangrijke doel van innovatie 

te bereiken, de werkgelegenheid te beschermen en te vergroten en de inkomens van 

landbouwers te verhogen; benadrukt dat het met het oog op een coherent en doeltreffend 

plattelandsontwikkelingsbeleid essentieel is dat plattelandsontwikkeling een onderdeel 

van het GLB blijft en dat daarvoor voldoende middelen worden uitgetrokken, opdat de 

duurzaamheid van de plattelandsgebieden op de lange termijn gewaarborgd kan worden; 

3. wijst erop dat, als alle beleid in de EU, zowel nationaal als op Unieniveau, ten laste van de 

EU-begroting gefinancierd zou moeten worden, het aandeel van het GLB slechts 1 % zou 

bedragen, wat heel redelijk lijkt voor een beleid dat voor de voedselvoorziening van meer 

dan 500 miljoen burgers zorgt, de milieuduurzaamheid ten goede komt en 

werkgelegenheid schept; is van mening dat het GLB het beste en goedkoopste 

voedselzekerheidsbeleid van de Unie is, aangezien het borg staat voor een toereikend 

voedselaanbod, de territoriale samenhang bevordert en leegloop van het platteland 

voorkomt; 

4. benadrukt dat het GLB, dat minder dan 1 % van de totale overheidsuitgaven van de EU 

uitmaakt, tot 2020 ten minste op het huidige peil gehandhaafd moet worden om een 

economisch levensvatbare landbouwsector te waarborgen die kan voldoen aan de 

groeiende vraag naar levensmiddelen en de groei en de werkgelegenheid in de 

plattelandsgebieden van de EU bevordert; 

5. beseft dat het schijnbaar grote deel van de EU-begroting dat voor landbouw is bestemd bij 

het publiek een verkeerd beeld kan geven van dat beleid, terwijl landbouwsubsidies in 

werkelijkheid slechts een te verwaarlozen bedrag vertegenwoordigen in verhouding tot het 

totale bbp van de lidstaten, maar wel een grote impact hebben doordat ze continuïteit in de 

landbouw garanderen, landbouwers inkomenszekerheid geven en de plattelandseconomie 
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in ruimere zin ten goede komen; beklemtoont dat de uitvoeringsregels van het GLB 

vereenvoudigd moeten worden, zodat de financiële steun voor landbouw en 

plattelandsontwikkeling beter kan worden geabsorbeerd; 

6. spreekt duidelijk uit dat de GLB-uitgaven dankzij talrijke beleidshervormingen lager, 

doelgerichter en marktgerichter zijn geworden en meer gericht op de verbetering van het 

concurrentievermogen van de EU-landbouw, terwijl tegelijkertijd het hoofd wordt 

geboden aan steeds meer uitdagingen, zoals milieuproblemen en klimaatverandering, de 

invoering van vergroeningsmaatregelen en het waarborgen van de economische 

levensvatbaarheid van plattelandsgebieden; merkt echter op dat een diepgaande analyse 

moet worden verricht van de wijze waarop middels een waarborging van de inkomens kan 

worden gezorgd voor de economische duurzaamheid van de landbouwsector, en dat de 

prijsvolatiliteit moet worden bestreden door nieuwe instrumenten voor te stellen; 

7. hamert erop dat het huidige bedrag voor rubriek 2 van het MFK ten minste op hetzelfde 

peil gehandhaafd moet worden; verwijst in dit verband naar artikel 2 van de MFK-

verordening, waarin duidelijk wordt verklaard dat de tussentijdse herziening niet mag 

leiden tot een verlaging van de eerder toegewezen nationale bedragen; is voorts van 

mening dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn voor ander 

Uniebeleid om de Unie in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die 

krachtens de desbetreffende sectorale wetgeving op haar rusten; vindt het onacceptabel dat 

voor het landbouwbeleid bestemde middelen worden overgeheveld om het gebrek aan 

middelen bij andere beleidsmaatregelen of programma's te compenseren; vraagt de 

Commissie in de context van de migratiecrisis de mogelijkheid te onderzoeken van 

sterkere synergieën tussen het uit de handel nemen van landbouwproducten en de 

verstrekking van voedselhulp aan de meest behoeftige burgers en aan vluchtelingen via 

het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD); 

8. hamert er eveneens op dat niet mag worden getornd aan de bedragen voor rechtstreekse 

betalingen in rubriek 2; wijst erop dat dit cruciaal is voor de inkomenssituatie van vele 

landbouwers, vooral gedurende de crisis waarin diverse landbouwsectoren verkeren, en 

dat het absorptiepercentage jaarlijks bijna 100 % bedraagt; 

9. wijst erop dat de liberalisering in de melksector de melkproductie in kostenintensieve 

berggebieden in gevaar brengt; vraagt de Commissie daarom voorstellen voor te leggen 

voor programma's voor steun aan met name verwerkingsbedrijven in berggebieden die 

deze in staat stellen melk te veredelen tot hoogwaardige eindproducten, zodat de voor de 

melkboeren absoluut noodzakelijke meerwaarde kan worden gegenereerd; 

10. merkt op dat de prijsvolatiliteit als gevolg van de verslechterende marktomstandigheden in 

veel landbouwsectoren de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen en tot ernstige 

inkomensschommelingen heeft geleid, die op georganiseerde en doeltreffende wijze 

moeten worden beheerd, vooral ook vanwege de stijgende productiekosten; wijst erop dat 

in het kader van het huidige GLB niet echt middelen zijn uitgetrokken om het hoofd te 

bieden aan de instabiliteit van de markten en van de landbouwinkomens; benadrukt 

derhalve dat er gezien de huidige crisissituatie snel moet worden gezorgd voor de 

marktmaatregelen en uitzonderlijke crisismaatregelen waarin de integrale GMO voorziet, 

alsmede voor voldoende begrotingsmiddelen om het hoofd te kunnen bieden aan 

marktcrises zoals die welke zich momenteel in de melk-, de varkensvlees-, de groenten- 
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en fruit- en de pluimveesector voordoen; benadrukt dat een van de hoofdoorzaken van de 

crisis, het Russische embargo, het gevolg is van besluiten die niets met de sector te maken 

hebben; tekent hierbij aan dat de rechtstreekse betalingen in het kader van de eerste GLB-

pijler als gevolg van besnoeiingen op de GLB-begroting bij de afgelopen MFK-

onderhandelingen momenteel ontoereikend zijn om de inkomensvolatiliteit die de 

landbouwers treft te compenseren; is van mening dat het van fundamenteel belang is in de 

begroting 2016 speelruimte te creëren en dat de overheidsdiensten en de 

beroepsbeoefenaars in de landbouw moeten overwegen om snel en doeltreffend de paar 

marktmaatregelen te treffen die op 14 maart 2016 door de Raad van ministers van 

Landbouw zijn vastgesteld; wijst erop dat de huidige crisis de Commissie ertoe zou 

moeten aanzetten om bepaalde markt- en crisisbeheersinstrumenten te herzien en voor 

voldoende begrotingsmiddelen daarvoor te zorgen; dringt er eveneens op aan dat bij de 

tussentijdse herziening van het MFK voor voldoende middelen worden gezorgd om 

problemen in verband met voedselveiligheid en dierziekten in tijden van crisis naar 

behoren te kunnen aanpakken; 

11. merkt op dat landbouwers het voedsel produceren dat alle andere mensen nodig hebben 

om te leven, en dat hun inkomens in de meeste lidstaten onder het gemiddelde loon liggen, 

waardoor hun levensstandaard en die van hun gezin negatief beïnvloed wordt en dit 

beroep minder aantrekkelijk wordt voor jongeren; merkt op dat landbouwers klem zitten 

tussen stijgende kosten van landbouwproductiemiddelen1 enerzijds en onrendabele prijzen 

voor hun producten2 anderzijds; is daarom van mening dat de landbouwproductiemiddelen 

en de productiekosten in het GLB moeten worden aangepakt door meer autonomie aan te 

moedigen; 

12. wijst erop dat er met de vastgestelde maxima voor het GLB tot 2020 veel kleinere marges 

overblijven dan in het vorige MFK, terwijl de sector met meer uitdagingen kampt; 

benadrukt in dit verband dat de marges uitsluitend mogen worden gebruikt voor behoeften 

van de landbouwsector, aangezien langetermijnplanning en investeringszekerheid 

essentieel zijn voor de landbouwers in de EU; wijst erop dat de landbouwsector het 

zwaarst getroffen is door het Russische embargo, dat ernstige indirecte gevolgen heeft 

voor de markten, en dat deze sector niet als enige mag worden opgezadeld met de 

gevolgen van politieke besluiten, zoals dat momenteel het geval is; verzoekt om een 

beoordeling van het effect van het Russische embargo op de landbouwsector in de EU, 

zodat er met Rusland kan onderhandeld over de beëindiging van dat embargo; 

13. waarschuwt dat de huidige marges in de landbouwbegroting wel eens te klein zouden 

kunnen blijken nu er vanwege marktvolatiliteit, veterinaire en fytosanitaire risico's en 

andere onvoorziene gebeurtenissen steeds vaker een zo sterk beroep op de begroting 

wordt gedaan dat de marges naar verwachting aan het einde van deze planningsperiode 

uitgeput zullen zijn; vindt het te betreuren dat de middelen voor fytosanitaire maatregelen 

in het huidige MFK onder rubriek 3 vallen; benadrukt dat elke verlaging of herschikking 

van deze begrotingslijn de voedselveiligheid en de volksgezondheid in de EU in gevaar 

kan brengen; 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2012 over de toeleveringsketen voor 

landbouwproductiemiddelen: structuur en gevolgen (PB C 227E van 6.8.2013, blz. 3). 
2 Resolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 inzake billijke inkomens voor de boeren: een beter 

werkende voedselvoorzieningsketen in Europa (PB C 308E van 20.10.2011, blz. 22). 
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14. benadrukt dat de huidige instabiliteit van de landbouwmarkten en de grote 

prijsschommelingen de noodzaak van instandhouding van de subsidies voor 

landbouwbedrijven aantonen, omdat marktfalen daarmee doeltreffender beheerd en 

gecontroleerd kan worden; erkent in dit verband dat de stijging van de voedselprijzen en 

de toegenomen productverkoop in de afgelopen jaren niet doorberekend zijn aan de 

landbouwers; wijst er met klem op dat er concrete steun nodig is om oplossingen te vinden 

voor de moeilijke toegang tot financiering voor landbouwers en de dalende 

landbouwersinkomens; herinnert er ook aan dat de Europese consumenten niet bereid zijn 

om voor hun voedsel een prijs te betalen die ontegenzeglijk hoger zou zijn als de 

landbouwsector geen overheidssteun kreeg; constateert echter dat rechtstreekse betalingen 

die niet stroken met de realiteit van de landbouwproductie en de geleidelijke afschaffing 

van aanbodbeheersmetoden hun tekortkomingen hebben laten zien; 

15. wijst erop dat eventuele nieuwe prioriteiten voor de landbouwsector die tijdens het 

huidige financiële kader ontstaan alleen met verse middelen kunnen worden gefinancierd; 

benadrukt daarom dat het des te noodzakelijker is te zorgen voor voldoende ruimte in 

rubriek 2 om de prioriteiten van het Parlement te kunnen financieren; 

16. wijst erop dat de doelstellingen van het GLB onder het Verdrag van Lissabon ongewijzigd 

blijven, namelijk de productiviteit verhogen, een behoorlijke levensstandaard voor de 

landbouwgemeenschap garanderen, de markten stabiliseren, de beschikbaarheid van 

voedingsmiddelen verzekeren en ervoor zorgen dat de voedingsmiddelen tegen redelijke 

prijzen aan de consument worden geleverd; merkt echter op dat de landbouw er met de 

achtereenvolgende GLB-hervormingen nieuwe taken bij heeft gekregen op gebieden als 

productkwaliteit, milieubescherming, klimaatverandering, consumentengezondheid, 

bodemgebruik en productiewijzen en productiviteit welke hebben geleid tot een 

significante kostenverhoging voor boeren en tuinders; is dan ook van mening dat het 

effect van het GLB op sectoroverschrijdende EU-strategieën (zoals EU 2020 en de EU-

klimaat- en energiedoelstellingen) geanalyseerd moet worden, zodat er conclusies kunnen 

worden getrokken voor de periode na 2020; benadrukt dat in het landbouwbeleid van de 

EU ook rekening moet worden gehouden met de doelstellingen die in het kader van de 

duurzaamheidsstrategie van de EU zijn bepaald; 

17. is ervan overtuigd dat een sterk GLB voor de EU, zowel qua inhoud als qua financiering, 

cruciaal is voor de verwezenlijking van die doelstellingen en tegelijkertijd een gelijk 

speelveld en transparante voedselketens binnen de interne markt oplevert, alsook 

levensvatbare plattelandsgebieden; is voorts van mening dat verhoging van de veerkracht 

en verbetering van de werkgelegenheid en de levenskwaliteit in plattelandsgebieden 

geprioriteerd moet worden om de ontvolking van het platteland tegen te gaan en de 

leefbaarheid te bevorderen; is van mening dat er in de tweede pijler na 2020 nog steeds 

behoefte zal zijn aan instrumenten ter ondersteuning van modernisering, investeringen en 

innovatie, om de agrovoedingssector concurrerender te maken en de verschillen tussen de 

lidstaten en de regio's op het vlak van ontwikkeling van de landbouw en de 

plattelandsgebieden te verkleinen; 

18. benadrukt dat de landbouwproductie een hoge meerwaarde heeft, zowel wat betreft de 

productie van hoogwaardige levensmiddelen als voor de levering van non-foodgoederen 

en -diensten, aangezien zij ook de verwerkingssector bevoorraadt, die van belang is om de 

EU-landbouw concurrerend te houden en zo bij te dragen aan de economische en sociale 
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samenhang in de regio's en aan een evenwichtige regionale ontwikkeling in de EU; wijst 

erop dat het daarom noodzakelijk is de steun aan de landbouw en de plattelandsgebieden 

te handhaven en zo nodig te verhogen om een stimulans te bieden om de 

landbouwproductie te ontwikkelen en in de levensmiddelenvraag van de samenleving te 

voorzien, teneinde volatiliteit te bestrijden en de werkgelegenheid in de sector te 

stimuleren, alsook om niet-landbouwgerelateerde doelstellingen van de EU te 

verwezenlijken; benadrukt dat het GLB in aanzienlijke mate en meer dan ander EU-beleid 

bijdraagt tot groei en werkgelegenheid in plattelandsgebieden en dat werkgelegenheid en 

de levenskwaliteit op het platteland de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden ten 

opzichte van stedelijke gebieden vergroten; herinnert eraan dat elke landbouwer statistisch 

gezien zeven extra banen in verwante bedrijfstakken en in de plattelandsgebieden 

oplevert; wijst erop dat het van belang is in het GLB de nadruk te blijven leggen op de 

ondersteuning van kleinschalige familielandbouwbedrijven als hoeksteen van de 

landbouwproductie in de EU en van het leven in de plattelandsgebieden van de EU, en 

wat die beleidsdoelstelling betreft reële vooruitgang te boeken; onderstreept hoe 

belangrijk het is om in het kader van het GLB specifieke maatregelen te handhaven ten 

behoeve van gebieden die te kampen hebben met zware en permanente natuurlijke 

handicaps, zoals bergachtige gebieden en ultraperifere gebieden, en andere specifieke 

handicaps; 

19. benadrukt dat het voor het succes van het GLB en de aanvaarding daarvan ook 

doorslaggevend is dat het beleid met minder onnodige bureaucratie gepaard gaat en dat de 

administratieve kosten van regelgeving tot een aanvaardbaar en beheersbaar niveau 

worden beperkt; dringt erop aan dat het GLB concreet ten uitvoer wordt gelegd en dat het 

sneller vereenvoudigd wordt, wat dus moet worden geprioriteerd, ook wat betreft de spoed 

waarmee de bevoegde nationale autoriteiten betalingen verrichten, terwijl de beoogde en 

door de maatschappij gewenste beleidsdoelstellingen wel nog worden verwezenlijkt; 

20. is van oordeel dat ook het cohesiebeleid na 2020 een essentiële rol moet spelen in de 

ondersteuning van plattelandsontwikkeling op het gebied van technische infrastructuur, de 

arbeidsmarkt, de ontwikkeling van ondernemerschap en basisdienstverlening, de 

revitalisering van plattelandsdorpen en investeringen in de infrastructuur voor water en 

rioleringen; 

21. is fel gekant tegen elke hernationalisatie van landbouwbeleid; stelt vast dat de niet-

uniforme uitvoering van het GLB en de verschillen in betalingsniveaus in de lidstaten tot 

mededingingsverstoring op de interne markt leidt; vraagt de Commissie en de lidstaten te 

zorgen voor een uniforme uitvoering in de hele Unie teneinde de doelstellingen van het 

GLB te verwezenlijken, aangezien dit besparingen oplevert voor de Europese 

belastingbetaler; maakt zich zorgen over de tendens tot hernationalisatie bij 

overheidsmaatregelen die naar aanleiding van landbouwcrises worden getroffen, met 

name het feit dat er voor gerichte betalingen wordt gekozen in plaats van voor echte 

Europese maatregelen; huldigt het standpunt dat een goed functionerende en goed 

gefinancierde tweede pijler essentieel is voor het welslagen van het GLB en voor het 

economisch welzijn van de plattelandsgebieden van de EU; wijst op de verschillen tussen 

de lidstaten met betrekking tot zowel de behoefte aan plattelandsontwikkeling als de 

financiering daarvan; 

22. wijst erop dat het GLB met steeds meer uitdagingen kampt, zoals de strijd tegen de 
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prijsvolatiliteit en de voedselzekerheid, en dus flexibelere financiële middelen behoeft; 

vraagt daarom dat landbouwers vitale, flexibele instrumenten ter beschikking worden 

gesteld om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, indien die zich zouden 

voordoen; verzoekt ook om passende compensatiemaatregelen om te kunnen inspelen op 

onvoorziene gebeurtenissen en marktfalen als gevolg van politieke beslissingen; wijst op 

de moeilijke situatie op de landbouwmarkten en het groeiend aantal nieuwe uitdagingen 

waarmee de Europese landbouw wordt geconfronteerd; waarschuwt voor de gevolgen van 

de huidige crisis op de landbouwmarkten en voor de steeds zwakkere positie van 

landbouwers in de voedselketen en in lopende en toekomstige onderhandelingen over 

handelsovereenkomsten; is bovendien van mening dat de vaststelling van al te ambitieuze 

reductiedoelstellingen in verband met het energie- en klimaatpakket en de NEC-richtlijn 

tot een stijging van de landbouwproductiekosten zal leiden; 

23. benadrukt met betrekking tot de periode na 2020 dat de beleidsmaatregelen en de concrete 

doelstellingen voor de verdere ontwikkeling van het GLB moeten worden vastgesteld 

voordat de noodzakelijke begrotingsmiddelen kunnen worden toegewezen; wijst erop dat 

moet worden overwogen een Europees landbouwverzekeringsfonds op te richten dat in 

tijden van crisis kan worden ingezet om bijvoorbeeld de productieomvang te verlagen om 

voor landbouwers stabiele prijzen te kunnen verzekeren voor in Europa geproduceerde 

grondstoffen. 
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