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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de bevindingen van de Rekenkamer dat het foutenpercentage verder 
is gedaald van 2,5 % in 2016 naar 2,4 % in 2017 voor het onderdeel "Natuurlijke 
hulpbronnen" waarvan de financiële impact wordt verkleind door financiële correcties 
en terugvorderingen, aangezien een deel van de ten onrechte betaalde bedragen 
terugvloeit naar de begroting; merkt op dat 98 % van deze middelen wordt besteed aan 
het landbouwbeleid en het beleid voor plattelandsontwikkeling en dat in het verslag van 
de Rekenkamer in totaal 230 transacties in 21 lidstaten aan bod kwamen; verwacht dat 
het foutenpercentage verder zal dalen naarmate de begunstigden hun aanpassing aan de 
nieuwe regels van de huidige periode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) voltooien;

2. neemt kennis van de aanbevelingen van de Rekenkamer met betrekking tot de 
maatregelen ter verjonging van de landbouwgemeenschap en het feit dat hiervoor 
gerichtere programma's nodig zijn;

3. herinnert de Commissie eraan dat het risico van onopzettelijke fouten die te wijten zijn 
aan de complexe regelgeving uiteindelijk de begunstigde schaadt; herinnert eraan dat er 
een aanzienlijk verschil bestaat in soorten fouten en de omvang van fouten, d.w.z. 
tussen onopzettelijke nalatigheden die een administratief karakter hebben, en gevallen 
van fraude, en dat nalatigheden in de regel geen financiële schade berokkenen aan de 
belastingbetaler, waarmee ook rekening moet worden gehouden bij de raming van het 
werkelijke foutenpercentage; benadrukt dat een verdere rationalisering van de methode 
voor het berekenen van fouten wenselijk is; dringt er eveneens op aan een duidelijker 
onderscheid te maken tussen de verschillende soorten fouten, aangezien sommige 
vastgestelde fouten helemaal geen negatieve financiële gevolgen hebben; stelt voor die 
fouten in vier categorieën onder te brengen: 1. fouten zonder negatieve financiële 
gevolgen, 2. nalatigheid, 3. grove nalatigheid, 4. fraude;

4. spoort de Commissie aan te blijven toewerken naar een "single audit"-regeling, 
waarmee de door de controles veroorzaakte administratieve lasten op alle niveaus 
kunnen worden verlicht, terwijl een efficiënte controle op de wettigheid en 
regelmatigheid van betalingen behouden blijft;

5. is van mening dat de Commissie de lidstaten moet verplichten in hun actieplannen 
corrigerende maatregelen op te nemen om de vaakst voorkomende oorzaken van fouten 
aan te pakken;

6. benadrukt dat de corrigerende capaciteit van de financiële correcties en 
terugvorderingen is gestegen van 2,04 % in 2016 naar 2,10 % in 2017, waarmee het 
risicobedrag voor het GLB verder is gedaald;

7. is ingenomen met het feit dat het totale foutenpercentage dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld en het totale foutenpercentage voor het GLB in het jaarlijkse 
activiteitenverslag 2017 van DG AGRI vrijwel gelijk zijn, wat wijst op de 
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doeltreffendheid van de corrigerende actieplannen die de lidstaten de afgelopen jaren 
hebben uitgevoerd; 

8. merkt op dat rechtstreekse betalingen uit het Europees Landbouwgarantiefonds goed 
zijn voor ongeveer drie kwart van de uitgaven en geen fouten van materieel belang 
bevatten; wijst erop dat rechtstreekse betalingen aan landbouwers op rechten zijn 
gebaseerd en baat hebben gehad bij vereenvoudigde regels voor de subsidiabiliteit van 
grond en een doeltreffend systeem voor controle vooraf (het GBCS) waarmee 
geautomatiseerde kruiscontroles tussen databanken kunnen worden uitgevoerd; vindt 
het zorgelijk dat er nog steeds sprake is van een aanhoudend hoog foutenpercentage op 
de andere uitgaventerreinen met betrekking tot plattelandsontwikkeling, het milieu, 
klimaatactie en visserij; wijst er voorts op dat projecten voor plattelandsontwikkeling 
inherent complexer zijn vanwege de bredere doelstellingen die worden nagestreefd, dat 
uitgaven voor de drie ander terreinen worden medegefinancierd of betaald via de 
vergoeding van kosten en dat niet-subsidiabele begunstigden, activiteiten, projecten of 
uitgaven goed zijn voor circa twee derde van het geschatte foutenpercentage in die 
MFK-rubriek;

9. is ingenomen met de bevindingen van de Rekenkamer dat 26 van de 29 onderzochte 
projecten voor investeringen op het vlak van plattelandsontwikkeling in 
overeenstemming zijn met de prioriteiten en aandachtsgebieden die zijn vastgesteld in 
de programma's voor plattelandsontwikkeling, en dat de lidstaten passende 
selectieprocedures hebben uitgevoerd; is tevens verheugd over het feit dat de 
begunstigden in de meerderheid van de onderzochte projecten de projecten volgens de 
planning hebben uitgevoerd en dat de lidstaten hebben gecontroleerd of de kosten 
gerechtvaardigd waren; is daarom van mening dat plattelandsontwikkeling ook in de 
toekomst een volledig ondersteund, aanzienlijk en centraal element van de strategische 
plannen voor het GLB moet blijven;

10. houdt rekening met het feit dat de bedragen die de begunstigden in de landbouwsector 
ontvangen relatief klein zijn in vergelijking met andere projecten van de Unie, en dat de 
administratieve lasten om het deugdelijk gebruik van het geld aan te tonen daarom 
proportioneel hoger zijn; 

11. verzoekt de Commissie in samenwerking met de lidstaten de succesvolle 
tenuitvoerlegging van de GSAA voort te zetten en de vooruitgang bij te houden die de 
betaalorganen boeken bij het bieden van hulp aan landbouwers die nog geen gebruik 
maken van de GSAA;

12. is verheugd over het feit dat de tenuitvoerlegging van nieuwe instrumenten en processen 
voor het gebruik van prestatiegegevens, zoals IT-applicaties met betrekking tot LPIS-
gegevens over percelen, het voor zowel de betaalorganen van de lidstaten als 
landbouwers gemakkelijker heeft gemaakt om het opgegeven landbouwareaal te 
controleren en te actualiseren; wijst erop dat dit zal bijdragen aan de uitvoering van 
kruiscontroles ten aanzien van rechtstreekse steunaanvragen, en de verlaging van het 
foutenpercentage;

13. benadrukt dat de vereenvoudiging van de wetgeving van de Unie en de vermindering 
van de administratieve rompslomp voor landbouwers en andere begunstigden ook in de 
toekomst moet worden voortgezet;
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14. wijst erop dat de toegang tot gegevens en een goede monitoring, met name van 
milieuaspecten, essentieel is voor de toekomst, aangezien bepaalde natuurlijke 
hulpbronnen, zoals bodem en biodiversiteit, bepalend zijn voor de productiviteit van de 
landbouw op de lange termijn;

15. verzoekt de lidstaten en de regio's ervoor te zorgen dat steunaanvragen elektronisch 
kunnen worden ingevuld en ingediend, en verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen 
dit doel te bereiken;

16. is verheugd over de publicatie van het jaarlijks activiteitenverslag 2016 van DG AGRI, 
waaruit duidelijk blijkt welke bijdrage het GLB levert aan de groei van de 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden; vindt het in dit verband zorgwekkend dat de 
voorstellen voor het GLB na 2020 en de lopende onderhandelingen over het MFK 
voorzien in een verlaging van de GLB-begroting, met name voor het Elfpo van pijler II, 
dat door de lidstaten wordt medegefinancierd, maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling omvat en nauw verband houdt met milieu- en 
klimaatverplichtingen, investeringen in landbouwbedrijven en bepaalde andere 
plattelandsprojecten;

17. is van mening dat controles ter plaatse bij landbouwers tot een minimum moeten 
worden beperkt en dat er in plaats daarvan satelliet- en administratieve controles moeten 
worden uitgevoerd;

18. verzoekt de lidstaten en de regio's erop toe te zien dat de overheidsinstanties gegevens 
en documenten zo veel mogelijk uit de nationale en Europese registratiesystemen halen, 
en dat zij de betrokken landbouwers er alleen in het uiterste geval toe mogen 
verplichten gegevens te verstrekken, en verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen 
dit doel te bereiken.
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