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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(plattelandsontwikkeling) essentieel is voor de instandhouding en versterking van de 

sociale en territoriale samenhang en daarom ook na 2020 moet blijven bestaan en bij de 

volgende ronde van de GLB-hervorming beschermd en versterkt moet worden; 

B. overwegende dat plattelandsgebieden vaak geïsoleerd zijn en kampen met tekortkomingen 

die de ontwikkeling van infrastructuur en van de landbouwproductie belemmeren; 

overwegende dat rekening moet worden gehouden met de specialiteiten en de kenmerken 

van en de verschillen tussen de regio's en met de noodzaak om kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven concurrerender en levensvatbaarder te maken, ondernemerschap en 

banengroei te stimuleren en ontvolking en vergrijzing in plattelandsgebieden te 

beteugelen; 

C. overwegende dat het traditionele Europese productiemodel moet worden versterkt en 

ondersteund in zijn transitie naar innoverende, hulpmiddelenefficiënte, aan de 

klimaatverandering aangepaste productiemethoden, een model dat steunt op kleine en 

middelgrote familielandbouwbedrijven en daardoor borg staat voor een levensvatbare 

landbouw en voor sociale en ecologische duurzaamheid; 

D. overwegende dat de landbouw in sommige regio's, zoals berggebieden en eilanden, de 

belangrijkste economische activiteit is en dat de ontwikkeling van de landbouw daar van 

fundamenteel belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake territoriale 

cohesie; 

E. overwegende dat het EU-cohesiebeleid een cruciale rol speelt bij de verwezenlijking van 

sociale, economische en territoriale cohesie en van meerlagige landbouw; 

F. overwegende dat de huidige crisis in de landbouwsector, het gebrek aan winstgevendheid 

en daardoor de teruglopende inkomsten, en de toegenomen prijsinstabiliteit als gevolg van 

de inkomensongelijkheid binnen de levensmiddelenketen ertoe geleid hebben dat er tussen 

2005 en 2010 2,4 miljoen – in de meeste gevallen kleine – landbouwbedrijven in de hele 

EU verdwenen zijn, waardoor er talrijke banen in plattelandsgebieden verloren zijn 

gegaan; 

G. overwegende dat de sector steeds meer herstructurering nodig heeft om de 

onderhandelingspositie van landbouwers in de toeleveringsketen te versterken en een aan 

de klimaatverandering aangepaste, milieuvriendelijke productie te bevorderen en te 

vergroten die tot verbetering van de bodemkwaliteit en behoud van biodiversiteit leidt, en 

zodoende de voedselzekerheid van Europa op de lange termijn zeker stelt; 

H. overwegende dat de sector naast de ondersteuning door beide pijlers 

(plattelandsontwikkeling en rechtstreekse betalingen) ook een mix van verschillende 

instrumenten nodig heeft, waaronder financieringsinstrumenten en kapitaalsubsidies; 
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I. overwegende dat sommigen betogen dat financieringsinstrumenten vooral moeten worden 

gebruikt in minder ontwikkelde regio's om deze te helpen hun ontwikkelingspotentieel te 

ontsluiten, maar dat de particuliere sector in de praktijk niet erg veel belangstelling toont 

vanwege het gebrek aan financieel haalbare projecten in die regio's; 

1. benadrukt de rol en de potentiële voordelen van de financieringsinstrumenten die in het 

kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

beschikbaar zijn, hetzij in de vorm van leningen hetzij in de vorm van garanties of 

kapitaalfondsen, voor zeer kleine, kleine en middelgrote landbouwbedrijven, aangezien 

deze daarmee gemakkelijker toegang krijgen tot krediet, terwijl de normen inzake 

prudente kredietverlening in acht worden genomen; 

2. benadrukt echter dat de voordelen die het hefboomeffect van deze instrumenten kan 

opleveren niet volledig zijn benut; 

3. wijst erop dat het gebrek aan winstgevendheid en toegang tot land, naast de ontbrekende 

toegang tot krediet, vaak een belemmering vormt voor investeringen, vooral voor jonge 

landbouwers, voor kleine en pas opgerichte landbouwbedrijven en rurale kmo's, vanwege 

de hoge kosten of de door de financiële sector geëiste garanties, en daardoor een 

remmende factor is voor de innovatie en het concurrentievermogen van de afzonderlijke 

landbouwbedrijven en van de plattelandseconomie in bredere zin; 

4. benadrukt dat een doeltreffende coördinatie van financieringsinstrumenten en subsidies 

noodzakelijk is om de investeringen, met name in landbouwinnovatie, te stimuleren, en 

verzoekt om beleid dat de toegang tot krediet voor jonge landbouwers en kleine 

landbouwbedrijven vergemakkelijkt; 

5. constateert dat het benuttingspeil van de financieringsinstrumenten in het kader van het 

GLB tot nu toe beperkt was, en vraagt derhalve dat aandacht wordt besteed aan nadere 

maatregelen om de door deze instrumenten geboden mogelijkheden beter af te stemmen 

op de landbouwsector en om de procedures verder te vereenvoudigen; is echter van 

mening dat rekening moet worden gehouden met het feit dat landbouwers al hoge 

leningen nemen om de middelen die zij in het kader van de tweede pijler ontvangen aan te 

vullen; 

6. wijst erop dat complexe regelgeving ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van 

financiering in de landbouwsector, en benadrukt dat er redelijke voorwaarden moeten 

worden gesteld om onnodige administratieve rompslomp te vermijden; 

7. wijst erop dat er op regionaal niveau voorlichting en opleiding moeten worden gegeven 

met betrekking tot financieringsinstrumenten om meer bekendheid te geven aan deze 

financiële opties, en benadrukt dat voor de lidstaten en de regionale autoriteiten een 

doorslaggevende rol is weggelegd bij het faciliteren van deze opties en het geven van 

bekendheid hieraan in plattelandsgemeenschappen en onder landbouwers en kmo's, 

waarbij de uitwisseling van beproefde praktijken moet worden aangemoedigd; 

8. spoort aan tot een grotere rol van regionale en lokale autoriteiten bij de verdeling en het 

gebruik van fondsen, wat essentieel is voor de verbetering van de positie van de 

landbouwers, en wijst in dit verband nogmaals op het belang van het Leader-programma; 
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9. wijst op de diverse voor- en nadelen van kapitaalsubsidies en financieringsinstrumenten 

en wat die voor de sector kunnen betekenen in termen van toegankelijkheid, complexiteit, 

risico's en implementatiekosten en voor de mate waarin zij bruikbaar zijn voor het 

oplossen van specifieke problemen of het verwezenlijken van bredere 

ontwikkelingsdoelstellingen; 

10. benadrukt dat deze instrumenten een aanvulling vormen op de inkomensondersteuning en 

waarschuwt dat ze de inkomensondersteunende financiering niet moeten gaan vervangen, 

omdat dat funest zou zijn voor de landbouw en het plattelandsmilieu; benadrukt dat 

kapitaalsubsidies essentieel blijven voor de verwezenlijking van de Elfpo-doelstellingen, 

hetgeen betekent dat kapitaalsubsidies en financieringsinstrumenten allebei en op een 

evenwichtige wijze moeten worden toegepast in het plattelandsontwikkelingsbeleid om bij 

te dragen tot betere projectresultaten; 

11. benadrukt dat het van belang is een mix van kapitaalsubsidies, financieringsinstrumenten 

en terugvorderbare steun te handhaven als doeltreffende en doelmatige vorm van 

ondersteuning van het concurrentievermogen en de cohesie in plattelandsgebieden; 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat er geen vertragingen optreden 

bij de uitkering van betalingen waarop landbouwers in het kader van het GLB recht 

hebben; 

13. benadrukt de rol van de Europese Investeringsbank (EIB) bij de ontwikkeling van 

financieringsinstrumenten en wijst erop dat de EIB samenwerking is aangegaan met 

bepaalde kredietinstellingen in bepaalde lidstaten om de generatiewisseling in de 

landbouw te stimuleren; 

14. benadrukt dat het van belang is de landbouwers en de regionale en lokale overheden beter 

voor te lichten over de belangrijke rol van de EIB bij de ondersteuning en ontwikkeling 

van de plattelandseconomie en over de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van de 

innoverende financieringsinstrumenten die al beschikbaar zijn in het kader van nationale 

plattelandsontwikkelingsplannen om de toegang tot krediet voor jonge landbouwers te 

vergemakkelijken; 

15. is voorstander van een door de EIB opgezet multiregionaal investeringsplatform voor de 

landbouw dat kan worden gefinancierd uit hoofde van plannen voor 

plattelandsontwikkeling; 

16. wenst dat die instrumenten zo worden toegepast dat zij kunnen dienen ter ondersteuning 

van individuele, collectieve en regiospecifieke projecten voor de financiering van 

essentiële infrastructuurvoorzieningen op het gebied van irrigatie, transport, verwerking, 

opslag en afzet en voor de ontwikkeling van tuin- en bosbouw, met inbegrip van de 

productie-ontwikkeling van hout en andere bosproducten, alsook ter ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten, korte toeleveringsketens, gesloten productiecycli en 

afzetmaatregelen van landbouwers en hun coöperaties, met financieringsinstrumenten 

waarvan de looptijden stroken met de werkelijke economische kosten van elk project; 

17. pleit voor publieke Europese steunmaatregelen om het gebruik van en de toegang tot 

financiering voor investeringsprojecten op het gebied van klimaatverandering in 
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plattelandsgebieden aan te moedigen met het oog op de verwezenlijking van de 

milieudoelstellingen van de EU; 

18. plaatst vraagtekens bij het voorgestelde beroep op leningen in een tijd waarin landbouwers 

al met torenhoge schulden kampen en vaak weinig kans hebben om die ooit af te lossen; 

19. wijst op de nijpende financiële situatie waarin de landbouwers verkeren als gevolg van het 

feit dat de levensmiddelenprijzen, in tegenstelling tot de prijzen in alle andere sectoren 

van de economie, laag zijn gebleven; 

20 stelt met name vast dat de gemiddelde jaarlijkse landbouwinkomsten in de Unie de 

afgelopen tien jaar gelijk zijn gebleven, of zelfs achteruit zijn gegaan, in verhouding tot de 

almaar stijgende productiekosten en de toegenomen landbouwschuld; 

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve de noodzaak van lonende productieprijzen 

serieus te nemen; 

22. is van mening dat de evaluatieverplichtingen van de autoriteiten niet verminderd moeten 

worden, maar dat er daarentegen meer gegevens moeten worden verzameld en analyses 

verricht om het gebruik van financieringsinstrumenten te rechtvaardigen en te voorkomen 

dat deze als "blanco cheque" voor niet duidelijk bepaalde doelen worden gebruikt; 

23. benadrukt dat aanzienlijke verbetering van de empirische onderbouwing een fundamentele 

voorwaarde moet zijn om financieringsinstrumenten te promoten of zelfs te vragen om er 

meer gebruik van te maken; 

24. benadrukt dat het cohesiebeleid van de EU en de bijbehorende financieringsinstrumenten 

en kapitaalsubsidies moeten blijven bijdragen aan het beleid ter bevordering van de 

totstandbrenging van infrastructuur, scholen en instellingen voor hoger onderwijs, 

gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang, toegang tot 

supersnel internet en de vestiging en ontwikkeling van kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) in plattelandsgebieden; 

25. stelt vast dat plattelandsontwikkeling in feite Europees beleid is dat bedoeld is om de 

plattelandsgebieden in de Europese Unie te helpen bij het wegwerken van hun achterstand 

en dus een wezenlijk aspect van de Europese cohesie is; is dan ook van mening dat 

plattelandsontwikkeling als tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook 

na 2020 moet worden voortgezet en dat de EU daarvoor voldoende middelen moet 

uittrekken, d.w.z. meer dan nu het geval is; 

26. wijst erop dat organisaties op het gebied van plattelandsontwikkeling (zoals lokale 

actiegroepen) vaak problemen hebben om de bankgaranties te verkrijgen die noodzakelijk 

zijn om in aanmerking te komen voor voorschotten op lopende en dynamiseringskosten; is 

daarom van mening dat een garantieprogramma in verband met die voorschotten nuttig 

zou zijn; 

27. bevestigt nogmaals dat er verschil bestaat tussen enerzijds overheidsgelden die voor 

collectieve goederen of ten behoeve van hele gemeenschappen of de samenleving in haar 

geheel worden gebruikt, en anderzijds investeringen in infrastructuurvoorzieningen bij 

particuliere ondernemingen; 
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28. wijst echter op de administratieve complexiteit van het verstrekken van leningen aan en 

het invorderen van schulden van een landbouwerscollectief of -groepering; dringt daarom 

aan op een gestroomlijnde, vereenvoudigde benadering; 

29. is van mening dat leningen niet geschikt zijn voor bepaalde soorten 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer hele gemeenschappen er baat 

bij hebben, zoals in het geval van CLLD (vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke 

ontwikkeling) of Leader-initiatieven, of wanneer ze ten goede komen aan de samenleving 

in haar algemeenheid, zoals in het geval van agro-milieumaatregelen; 

30. wijst op het verschil tussen enerzijds grotere infrastructuurprojecten die uit structuur- of 

cohesiefondsen worden gefinancierd, en anderzijds kleinschaligere investeringen en 

subsidies voor de verbetering van "zachte" infrastructuur, bijv. voor het weer vruchtbaar 

maken van land; merkt op dat kleinere investeringen even doeltreffend of zelfs 

doeltreffender en goedkoper kunnen zijn en dat voor die aanpak is gekozen in andere 

verwante uitgavendomeinen, zoals ontwikkelingshulp en waterkeringen; 

31. betreurt het geringe gebruik van de crisisreserve, hoofdzakelijk vanwege de 

begrotingsregels, in het bijzonder het jaarperiodiciteitsbeginsel, en de discretionaire 

bevoegdheid waarover de Commissie beschikt voor het deblokkeren van die reserve; 

wenst dan ook dat de crisisreserve buiten de EU-begroting om wordt gevormd en als 

financieringsbron voor de crisisbeheersinstrumenten dient. 
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