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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. neemt nota van de voorgestelde 59,5 miljard EUR aan vastleggingskredieten, hetgeen 

neerkomt op een stijging van 1,7 % ten opzichte van 2017, en een stijging van 2,6 % in 

betalingen ten belope van 56,3 miljard EUR in de ontwerpbegroting (OB) 2018 voor 

rubriek 2; wijst er overigens op dat de stijging voornamelijk toe te schrijven is aan het 

lagere bedrag aan bestemmingsontvangsten dat in de OB 2018 naar verwachting voor 

het ELGF beschikbaar zal zijn in vergelijking met 2017, onder meer doordat de laatste 

betalingen van belangrijke goedkeuringsbeschikkingen uit het verleden in 2017 

verschuldigd zijn; 

2. is ingenomen met het feit dat de vastleggingskredieten voor het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling nagenoeg op hetzelfde niveau blijven als 

in de begroting voor 2017, terwijl de gevraagde betalingskredieten zelfs toenemen; 

3. merkt op dat de belangrijkste reden voor het feit dat er in de OB 2018 geen grote 

veranderingen zijn aangebracht ten opzichte van de begroting voor 2017 erin bestaat dat 

de meeste uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) betrekking 

hebben op van tevoren door de lidstaten toegewezen middelen, waarvoor het 

uitvoeringsniveau van de steun door de jaren heen relatief stabiel is; 

4. merkt op dat de begroting voor 2017 de financiering voor het solidariteitspakket van 

500 miljoen EUR voor de zuivelsector en andere veehouderijsectoren omvat, terwijl de 

afname van de steun voor die marktmaatregel geen gevolgen zal hebben voor de 

begroting voor 2018; 

5. benadrukt het belang van de ontsluiting van nieuwe afzetmarkten voor het behoud van 

het concurrentievermogen, en van versterking van het vermogen van de Europese 

landbouw om marktcrises op te vangen, zoals de crisis ten gevolge van het Russische 

embargo; verzoekt daarom om marktontwikkeling financieel te ondersteunen; 

6. dringt erop aan dat alle inkomsten voor de Uniebegroting uit bestemmingsontvangsten 

of afkomstig van terugbetalingen in verband met onregelmatigheden in de 

landbouwsector in voorgaande jaren voor rubriek 2 behouden blijven, gezien de 

onzekere omstandigheden waarmee de landbouwsector te kampen heeft; herinnert er in 

dat verband aan dat het Russische embargo nog steeds geldt en vooral voor de sector 

groente en fruit en voor de zuivelsector ernstige negatieve gevolgen heeft;  dringt er 

derhalve bij de Commissie op aan serieuze steun toe te kennen aan de sectoren die door 

die crisissen zijn getroffen, alsook te zorgen voor de instelling van een nieuwe 

crisisreserve die voor de financiering niet afhankelijk is van een jaarlijks mechanisme 

voor financiële discipline, zodat ze tijdig kan reageren op eventuele crisissituaties; 

7. beklemtoont dat voorzien moet worden in dekking van de administratieve kosten van 

het GLB, dat in het bijzonder voor tijdige betalingen moet worden gezorgd en dat een 

goed controleniveau moet worden gehandhaafd; geeft aan dat verdere besparingen op 

administratief personeel tot grotere vertragingen en het risico van fouten kunnen leiden, 
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en de tenuitvoerlegging en de verwezenlijking van de doelstellingen van het GLB in 

gevaar zouden kunnen brengen; is van mening dat een verdere vereenvoudiging, een 

transparant en doeltreffend beheersysteem, en reducering van de bureaucratie bij de 

implementatie van het GLB een "must" zijn; benadrukt dat verlagingen van de 

begroting voor administratieve kosten er in geen geval toe mogen leiden dat de 

administratieve lasten naar de landbouwers worden verschoven; 

8. verzoekt de Commissie om eenvormige toepassing van de criteria van de actieve-

landbouwerclausule met het oog op een eenvoudigere, maar tevens betrouwbaardere 

identificatie van die landbouwers; 

9. beklemtoont het belang van de vastleggingen en betalingen voor 

plattelandsontwikkeling, en hun potentieel voor het creëren van economische activiteit 

en banen, met name in perifere gebieden met een hoge werkloosheid, met name onder 

de jongere generaties; dringt erop aan de op jonge landbouwers gerichte initiatieven, 

inclusief de regiospecifieke programma's, die innovatie en generatievernieuwing in de 

hand werken, in stand te houden; is van mening dat de steun voor jongeren in het 

bijzonder moet worden toegespitst op hun actuele behoeften, en dat ze er niet toe 

moeten worden aangezet excessieve schulden aan te gaan; wijst op het standpunt van 

het Parlement inzake de regeling voor jonge landbouwers in het voorstel voor de 

omnibusverordening, dat een volledige benutting van de regeling voor jonge 

landbouwers mogelijk moet maken; 

10. juicht de regelingen voor schoolmelk en -fruit toe omdat deze succesvol zijn, en 

onderstreept dat ze bijdragen tot de gezonde voeding van jonge mensen en dat de 

middelen ervoor bijgevolg moeten worden bestendigd; 

11. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de prijsvolatiliteit van 

landbouwproducten, die negatieve gevolgen heeft voor het inkomen van landbouwers, 

steeds in het oog te houden en daar waar nodig snel en doeltreffend in te grijpen; 

12. benadrukt dat proefprojecten de afgelopen jaren belangrijk zijn geweest voor de 

landbouw en de plattelandsontwikkeling; vraagt dan ook door te gaan met het 

ondersteunen van bestaande en nieuwe projecten; verzoekt de Commissie de 

doeltreffendheid en voordelen van proefprojecten en voorbereidende acties aan een 

beoordeling achteraf te onderwerpen; wijst erop dat de Commissie oproepen tot het 

indienen van projectvoorstellen moet uitschrijven zodra de begrotingsprocedure 

afgerond is; 

13. onderstreept dat er ondersteunende maatregelen moeten worden vastgesteld om de rol 

van landbouwers in de toeleveringsketen te versterken en dat er manieren in het leven 

moeten worden geroepen voor het aanmoedigen van landbouwersorganisaties; 

14. verzoekt de Commissie rekening te houden met de door het Europees Parlement 

gesuggereerde wijzigingen aan het omnibusvoorstel, teneinde het GLB te moderniseren 

en te vereenvoudigen, en er financiering voor vrij te maken in de begroting voor 2018 

namens gemeenschappen van landbouwers, waaronder kleine en middelgrote 

familiebedrijven en jonge landbouwers; 

15. benadrukt dat het van wezenlijk belang is dat middelen die gereserveerd zijn voor 
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onderzoek in de agrovoedingssector, met name uit de begroting voor Horizon 2020, als 

zodanig volledig beschikbaar blijven om innovatie en slimme oplossingen in de 

sectoren landbouw en plattelandsontwikkeling te stimuleren en naar een hoger plan te 

tillen, net als de middelen uit de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, om 

de uitrol van breedband in plattelandsgebieden mogelijk te maken; onderstreept dat de 

resultaten praktisch toepasbaar moeten zijn op het niveau van de landbouwbedrijven en 

dat landbouwvoorlichtingsdiensten daarin een rol spelen; merkt op dat geïntegreerde 

"slimme" oplossingen – zoals slimme dorpen, precisielandbouw, digitalisering, deel- en 

kringloopeconomie alsook maatschappelijke initiatieven – een bijdrage kunnen leveren 

aan de landbouw en aan het algemene welzijn in plattelandsgebieden; dringt er bij de 

Commissie op aan een financiering te plannen voor "slimme" benaderingen in het licht 

van de GLB-hervorming en de Cork 2.0-verklaring; benadrukt het feit dat deze 

"slimme" oplossingen moeten blijven stroken met de milieu-, klimaat- en 

biodiversiteitsbeleidsdoelstellingen, en moeten zorgen voor nauwe samenwerking met 

belanghebbenden uit alle lidstaten; beklemtoont het belang van investeringen in 

precisielandbouw met het oog op het stroomlijnen van productiemethoden, het 

reduceren van verliezen en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die zijn 

toegesneden op de behoeften van kleine landbouwbedrijven zonder schaalvoordelen, 

zodat zij kunnen profiteren van nieuwe technologieën; 

16. verwelkomt de stijging van de kredieten voor de bestrijding van de problemen op het 

gebied van de dier- en plantengezondheid tot 40 miljoen EUR, gezien de risico's en het 

gevaar van uitbraken van ziekten zoals Xylella Fastidiosa, nodulaire dermatitis, 

Afrikaanse varkenspest, blauwtong en de vogelgriep; is van mening dat extra 

financiering beschikbaar moet worden gesteld aan de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid opdat het onafhankelijk onderzoek zou kunnen doen, waaronder naar 

de effecten van gewasbeschermingsmiddelen; dringt erop aan meer middelen uit te 

trekken voor de olijventeelt en de olijfoliesector die door de uitbraak van Xylella 

fastidiosa zijn getroffen, de preventiemaatregelen in Europa op te voeren, de sector te 

herstructureren en wetenschappelijk onderzoek naar deze bacterie en de wijze waarop 

deze wordt overgebracht, te versterken; 

17. wijst op de noodzaak middelen beschikbaar te stellen om de economische verliezen van 

de landbouwers vanwege marktcrises en sanitaire of fytosanitaire crises, zoals Xylella 

Fastidiosa, te compenseren, en wijst nogmaals op de noodzaak de beschikbare marges 

in rubriek 2 in afstemming op rubriek 3 hiervoor te gebruiken; is van oordeel dat 

compensatie voor uitroeiingsmaatregelen ook het herstel van landbouwecosystemen, 

zoals de bodem, moet omvatten alsmede de verwezenlijking van robuuste biologische 

diversiteit, in het bijzonder het waarborgen van genetische diversiteit van het plantgoed, 

waarbij in het ideale geval sprake is van resistentie tegen of een bestand zijn tegen de 

ziekte of plaag; is dan ook van mening dat een van de doelstellingen van verstrekte 

steun moet zijn om te zorgen voor evenwichtige, biologisch diverse 

landbouwecosystemen en landschappen die beter bestand zijn tegen toekomstige 

aanvallen; 

18. benadrukt dat opslagprogramma's in tijden van crisis een nuttig instrument zijn 

gebleken en dat een beperking van de voorziene financiële middelen in het 

planningsproces contraproductief zou zijn; 
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19. stelt vast dat de brexit geen rechtstreekse gevolgen heeft voor de OB 2018; betreurt 

evenwel dat in de discussienota over de toekomst van de EU-financiën1 een aantal 

kritische scenario's voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling worden geschetst, 

deels vanwege het uittreden van het VK uit de EU; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten daarom tijdens de lopende onderhandelingen blijk te geven van 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de GLB-begroting, mede rekening houdend met 

mogelijke verstoringen van de handelsstromen; benadrukt dat het fel gekant is tegen 

elke bezuiniging op de financiering voor de landbouw; verzoekt de Commissie dan ook 

een voorstel te presenteren om de financiering van de Unie voor de landbouw in het 

volgende MFK te handhaven, gezien het feit dat deze sector in het bijzonder in staat is 

werkgelegenheid te behouden en te creëren, en zonder verder dralen op zoek te gaan 

naar nieuwe financiële bronnen voor de Uniebegroting, zoals geopperd door de groep 

op hoog niveau onder leiding van Mario Monti; 

20. wijst er in het bijzonder op dat het landbouwbeleid een gemeenschappelijk beleid is en 

dat eventuele bezuinigingen op de GLB-begroting onevenredige effecten zouden 

hebben, aangezien zij vanwege de regels inzake staatssteun niet kunnen worden 

vervangen door nationale middelen. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en 
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