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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de toekomst van voeding en landbouw 

(2018/0000(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 november 2017 getiteld "De toekomst 

van voeding en landbouw" (COM(2017)0713), 

– gezien de artikelen 38 en 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) waarbij het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de bijbehorende 

doelstellingen zijn vastgesteld, 

– gezien Verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 december 2017 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun 

voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer 

en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1307/2013 tot 

vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het 

kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) 

nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten 

voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen 

betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid 

en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal1 

("omnibusverordening"), 

– gezien Speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 16/2017 getiteld "Programmering van 

plattelandsontwikkeling: minder complexiteit nodig en meer aandacht voor resultaten" 

en Speciaal verslag nr. 21/2017 getiteld "Vergroening: een complexere 

inkomenssteunregeling, die vanuit milieuoogpunt nog niet doeltreffend is", 

– gezien de discussienota van de Commissie van 28 juni 2017 over de toekomst van de 

EU-financiën (COM(2017)0358), 

– gezien de Cork 2.0-verklaring van 2016 getiteld "A Better Life in Rural Areas" (Een 

betere levenskwaliteit in plattelandsgebieden) die werd geformuleerd tijdens de 

Europese Conferentie over plattelandsontwikkeling, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een mogelijke 

hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid2, 

– gezien het advies van het Europees Comité van de Regio's over het GLB na 20203, 

– gezien de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN (SDG's), waarvan de 

meeste relevant zijn voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid,  

                                                 
1 PB L 350, 29.12.2017, blz. 15. 
2 PB C 288, 31.8.2017, blz. 10. 
3 PB C 342, 12.10.2017, blz. 10. 



 

PE618.154v01-00 4/12 PR\1146033NL.docx 

NL 

– gezien de Overeenkomst van Parijs die is gesloten tijdens de VN-conferentie over 

klimaatverandering van 2015 (COP 21), en met name de verbintenissen die de Europese 

Unie is aangegaan in de vorm van "nationaal bepaalde bijdragen" (NDC's) om de 

wereldwijde doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-

0000/2018), 

A. overwegende dat de Commissie in haar mededeling over de toekomst van voeding en 

landbouw erkent dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het meest 

geïntegreerde beleid van de EU is en dat de landbouwsector van de EU dankzij het GLB 

in staat is te beantwoorden aan de wensen van de burger inzake voedselzekerheid 

en -veiligheid, en de kwaliteit en duurzaamheid van voedsel, maar ook inzake 

milieuzorg, klimaatactie en strenge normen op het gebied van dierenwelzijn; 

B. overwegende dat de overkoepelende doelstelling van de Europese Unie van een 

multifunctionele landbouw die wordt aangestuurd door familiebedrijven van essentieel 

belang blijft om de positieve externe effecten te sorteren en de collectieve goederen te 

leveren waar de Europese burger op rekent; 

C. overwegende dat het GLB in de loop der jaren regelmatig een herprogrammering heeft 

ondergaan om tegemoet te komen aan nieuwe uitdagingen, maar dat het nu noodzakelijk 

is om op basis van vorige hervormingen een nieuwe stap te zetten in dit voortdurende 

proces van modernisering en vereenvoudiging;  

D. overwegende dat het nieuw uitvoeringssysteem centraal staat in de mededeling van de 

Commissie over de toekomst van voeding en landbouw en moet worden toegejuicht, op 

voorwaarde dat het systeem een echte vereenvoudiging – niet alleen op EU-niveau, 

maar ook op het niveau van de lidstaten en de regio's – en echte flexibiliteit waarborgt 

voor landbouwers, zonder de lidstaten nieuwe beperkingen op te leggen en zo een 

nieuwe laag toe te voegen aan de complexe structuur; 

E. overwegende dat het GLB een belangrijke rol moet spelen om het probleem van de 

stagnering en volatiliteit van landbouwinkomens aan te pakken, aangezien deze 

inkomens ondanks de concentratie en intensivering van de productie en de toenemende 

productiviteit nog steeds lager liggen dan in de rest van de economie;  

F. overwegende dat landbouwers de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met een steeds 

grotere prijsvolatiliteit die samenhangt met prijsschommelingen op mondiale markten 

en onzekerheid als gevolg van macro-economische ontwikkelingen, extern beleid, 

gezondheidscrises en steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden in de 

EU;  

G. overwegende dat het van cruciaal belang is een redelijke levensstandaard te waarborgen 

in alle regio's en lidstaten en te zorgen voor betaalbare prijzen voor burgers en 

consumenten, alsook voor toegang tot hoogwaardige en gezonde voeding, maar dat het 

tevens belangrijk is de verbintenissen op het gebied van milieuzorg, klimaatactie en de 

gezondheid en het welzijn van dieren en planten na te komen; 



 

PR\1146033NL.docx 5/12 PE618.154v01-00 

 NL 

H. overwegende dat er een geactualiseerd en eerlijker systeem van betalingen moet worden 

ingevoerd, aangezien het huidige systeem van rechten gebaseerd is op historische 

referenties die inmiddels twintig jaar oud zijn, generatievernieuwing in de weg staan en 

ervoor zorgen dat jonge landbouwers moeilijk toegang krijgen tot landbouwgrond, 

aangezien nieuwkomers niet over rechten beschikken en zo worden benadeeld; 

I. overwegende dat nieuwe uitdagingen de kop opsteken, zoals toenemende mondiale 

handel, en dat het daardoor noodzakelijk wordt eerlijke en duurzame voorwaarden tot 

stand te brengen voor de wereldwijde uitwisseling van goederen en diensten, in het 

kader van de WTO en in overeenstemming met de bestaande sociale, economische en 

milieunormen van de EU, die moeten worden bevorderd; 

J. overwegende dat de aandacht voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot zowel 

product- als procesinnovatie weliswaar moet worden toegejuicht, maar dat er meer moet 

gebeuren om de resultaten van onderzoek om te zetten in landbouwpraktijken, 

gefaciliteerd door landbouwvoorlichtingsdiensten in de hele EU; 

K. overwegende dat de landbouw- en voedingssector moet worden gestimuleerd om een 

bijdrage te blijven leveren aan de doelstellingen inzake milieuzorg en klimaatactie van 

de EU als vastgesteld in internationale overeenkomsten als de Overeenkomst van Parijs 

en de SDG's van de VN; 

L. overwegende dat de Europese Rekenkamer heeft beklemtoond dat de 

vergroeningsbetalingen die in het kader van de hervorming van 2013 zijn ingevoerd 

bijkomende complexiteit en bureaucratie hebben gecreëerd, moeilijk te begrijpen zijn en 

niet bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de prestaties van het GLB op het 

gebied van milieu en klimaat; 

M. overwegende dat de doelstellingen van de Cork 2.0-verklaring inzake een betere 

levenskwaliteit in plattelandsgebieden bepalingen bevatten in verband met dynamische 

plattelandsgebieden, multifunctionaliteit, biodiversiteit in de landbouw en daarbuiten, 

zeldzame dierenrassen en instandhouding van gewassen, alsook in verband met 

biologische landbouw, probleemgebieden en verplichtingen in het kader van 

Natura 2000; 

N. overwegende dat het van essentieel belang is op de eengemaakte markt eerlijke 

concurrentie te waarborgen binnen de sector en met andere actoren in de 

voedselvoorzieningsketen, zowel upstream als downstream, en dat het tevens belangrijk 

is stimulansen ter preventie van crises verder te versterken met instrumenten voor een 

actief beheer die door openbare instanties en op het niveau van de sector moeten 

worden ingezet; 

O. overwegende dat de nieuwe uitdagingen waar de Europese landbouw in het kader van 

de politieke prioriteiten van de EU mee te maken zal krijgen – zoals aangegeven in de 

discussienota van de Commissie over de toekomst van de EU-financiën – tot gevolg 

hebben dat er in het volgend meerjarig financieel kader (MFK) moet worden voorzien 

in voldoende overheidsmiddelen om zowel bestaande als nieuwe uitdagingen aan te 

pakken; 

P. overwegende dat eventuele wijzigingen van het huidige GLB zodanig moeten worden 
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doorgevoerd dat de sector op stabiliteit kan blijven rekenen en landbouwers 

planningszekerheid wordt geboden, door te voorzien in passende overgangsperioden en 

-maatregelen; 

Q. overwegende dat het Parlement zijn rol ten volle moet kunnen spelen bij het vaststellen 

van een duidelijk beleidskader, teneinde een gemeenschappelijke ambitie te behouden 

op EU-niveau en het democratische debat gaande te houden over de strategische 

aspecten die van invloed zijn op het dagelijkse leven van alle burgers wat betreft het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de kwaliteit van onze voeding en de 

modernisering van landbouwpraktijken; 

Nieuwe betrekkingen tussen de Europese Unie, de lidstaten, regio's en landbouwers 

1. juicht het voornemen toe om het GLB te vereenvoudigen en te moderniseren, maar 

benadrukt dat de integriteit van de eengemaakte markt en een echt gemeenschappelijk 

beleid de absolute prioriteit moeten krijgen bij een hervorming; 

2. wijst erop dat zelfs de flexibiliteit waarover de lidstaten momenteel beschikken met 

betrekking tot het bepalen van basisregels mogelijk het risico met zich meebrengt dat de 

concurrentie binnen de eengemaakte markt wordt verstoord en dat er tussen lidstaten of 

zelfs regio's ongelijkheid ontstaat voor landbouwers om toegang te krijgen tot steun;  

3. is van mening dat subsidiariteit voor de lidstaten enkel mag worden verleend in het 

kader van een gemeenschappelijke reeks op EU-niveau afgesproken regels en 

instrumenten als onderdeel van een uniforme benadering voor alle 

programmeringsinspanningen en subsidiabiliteitscriteria, betrekking moet hebben op 

beide pijlers van het GLB en met name voor de eerste pijler een Europese benadering en 

dus een gelijk speelveld moet waarborgen; 

4. herinnert de Commissie eraan dat ze de verdeling van bevoegdheden binnen de 

lidstaten, die vaak is ingeschreven in de grondwet, ten volle moet eerbiedigen, met 

name wat betreft het eerbiedigen van de wettelijke bevoegdheden van de regio's van de 

EU bij de tenuitvoerlegging van haar beleid; 

5. is verheugd dat de Commissie inspanningen levert om voor het ontwerp, de uitvoering 

en de controle van programma's een op resultaten gebaseerde benadering te hanteren, 

zodat de nadruk eerder ligt op betere prestaties dan op naleving, en tegelijkertijd zorgt 

voor passende monitoring aan de hand van duidelijk omschreven, degelijke en meetbare 

indicatoren op EU-niveau, met onder meer een passend systeem voor kwaliteitscontrole 

en sancties; 

6. verzoekt de Commissie om te waarborgen dat financiële en prestatiecontroles en 

auditfuncties in alle lidstaten voldoen aan dezelfde norm en worden uitgevoerd aan de 

hand van dezelfde criteria, ongeacht de grotere flexibiliteit voor de lidstaten op het 

gebied van het ontwerp en beheer van programma's, en met name om te waarborgen dat 

alle in aanmerking komende landbouwers in alle lidstaten tijdig middelen krijgen 

uitbetaald; 

7. verzoekt de Commissie om de lidstaten en de regio's meer flexibiliteit toe te kennen in 

het kader van de de-minimisregels op het gebied van landbouw;  
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Een slimme en efficiënte sector – resultaten boeken voor burgers, plattelandsgebieden en 

het milieu 

8. acht het noodzakelijk om de huidige structuur met twee pijlers te behouden, vooral de 

eerste pijler, die bedoeld is om het inkomen van landbouwers te ondersteunen; acht het 

tevens noodzakelijk om te voorzien in compensaties voor het leveren van collectieve 

goederen, op basis van uniforme criteria, maar met de mogelijkheid voor de lidstaten 

om specifieke benaderingen te hanteren om te beantwoorden aan lokale 

omstandigheden;  

9.  is van mening dat het GLB in zijn huidige structuur alleen resultaten kan boeken als er 

voldoende middelen worden vrijgemaakt; dringt er daarom op aan dat de begroting van 

het GLB in het volgende MFK ten minste op hetzelfde niveau als vandaag wordt 

gehandhaafd om de ambities van een herzien en efficiënt GLB na 2020 te kunnen 

waarmaken; 

10. is van mening dat gerichtere steun voor familiebedrijven noodzakelijk is en kan worden 

verwezenlijkt door een verplicht hoger steunpercentage voor kleine landbouwbedrijven 

in te voeren; is bovendien van mening dat steun voor grotere bedrijven degressief moet 

zijn – rekening houdend met de schaalvoordelen – met de mogelijkheid voor de 

lidstaten om te besluiten een maximumbedrag in te stellen; 

11. onderstreept dat het noodzakelijk is in kaart te brengen welke elementen centraal 

moeten staan in een transparant en objectief systeem van sancties en stimulansen om te 

bepalen welke landbouwers in aanmerking komen voor overheidssteun, en dat een 

dergelijk systeem moet bestaan uit vrijwillige en verplichte maatregelen;  

12. dringt erop aan dat het bestaande systeem voor het berekenen van rechtstreekse 

betalingen in het kader van de eerste pijler, gewoonlijk op basis van historische rechten, 

wordt vervangen door een in de hele EU geldende methode voor het berekenen van 

betalingen, teneinde het systeem eenvoudiger en transparanter te maken;  

13. benadrukt dat de rechtstreekse betalingen eerlijk moeten worden verdeeld over de 

lidstaten, rekening houdend met sociaal-economische verschillen, verschillende 

productiekosten en de bedragen die de lidstaten ontvangen in het kader van de tweede 

pijler; 

14. is van mening dat betalingen in het kader van vrijwillige gekoppelde steun moeten 

worden behouden – op voorwaarde dat een gelijk speelveld op de eengemaakte markt 

kan worden gewaarborgd – als een instrument om in te spelen op specifieke problemen, 

met name problemen die voortkomen uit het structurele concurrentienadeel van 

probleemgebieden en berggebieden, maar ook problemen die eerder tijdelijk van aard 

zijn en bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verschuiving van de oude regeling op basis 

van rechten naar een nieuw systeem;  

15. wijst erop dat landbouwers in tal van lidstaten problemen ondervinden op het vlak van 

generatievernieuwing en dat elke nationale strategie hier dan ook aandacht aan moet 

besteden aan de hand van een alomvattende benadering, bestaande uit aanvullende 

betalingen in het kader van de eerste pijler en gerichte maatregelen in het kader van de 

tweede pijler, alsook door middel van nieuwe financieringsinstrumenten en nationale 
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maatregelen om landbouwers ertoe aan te sporen hun landbouwactiviteiten door te 

geven; 

16. onderstreept het belang van plattelandsontwikkeling, met inbegrip van het Leader-

initiatief, voor het ondersteunen van multifunctionele landbouw en het stimuleren van 

bijkomende ondernemersactiviteiten en -kansen, met het oog op het genereren van 

inkomsten uit agrotoerisme en het verzekeren van door de gemeenschap gesteunde 

landbouw en de verlening van sociale diensten in plattelandsgebieden;  

17. verzoekt de Commissie een nieuw en omvattend rechtskader in te voeren waarin de 

verschillende bestaande soorten milieuacties kunnen worden opgenomen, zoals het 

systeem van randvoorwaarden, vergroeningsmaatregelen en de normen inzake goede 

landbouw- en milieuconditie (GLMC), alsook agromilieumaatregelen voor 

plattelandsontwikkeling, zodat landbouwers daadwerkelijk en met minder bureaucratie 

resultaten kunnen boeken op het vlak van zorg voor milieu en biodiversiteit en 

klimaatactie, en hierbij te waarborgen dat de lidstaten passende controle kunnen 

uitoefenen en dat er rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden; 

18. is van mening dat dit nieuwe rechtskader moet worden onderbouwd door eventueel een 

minimumbedrag van de totale beschikbare begroting toe te wijzen aan 

agromilieumaatregelen, waaronder biologische landbouw, steun voor biodiversiteit en 

genetische diversiteit bij dieren en planten; 

19. verzoekt de Commissie innovatie en modernisering op het gebied van landbouw te 

stimuleren door ervoor te pleiten in het ontwerp en de uitvoering van programma's in 

alle lidstaten opleiding en landbouwvoorlichting op te nemen als een allereerste 

voorwaarde, en tegelijk stimulansen te bieden voor de overdracht van knowhow en de 

uitwisseling van modellen inzake beste praktijken tussen de lidstaten; 

Een sterke positie voor landbouwers in het mondiale voedselsysteem  

20. verzoekt de Commissie het huidige kader van gemeenschappelijke marktordening 

(GMO) te behouden, met inbegrip van de plannen voor individuele sectoren (wijn en 

groenten & fruit) en de regelingen voor fruit, groenten en melk op school, met als 

uiteindelijke doel om de duurzaamheid en het concurrentievermogen van elke sector te 

verbeteren en te zorgen voor toegang voor alle landbouwers; 

21. benadrukt met klem dat het van cruciaal belang is dat het volgende GLB landbouwers 

op efficiëntere wijze ondersteunt, opdat deze zich staande kunnen houden in een context 

van prijs- en inkomensvolatiliteit als gevolg van klimaat-, gezondheids- en 

marktrisico's, door bijkomende stimulansen te creëren voor een flexibel risicobeheer en 

flexibele stabiliseringsinstrumenten en door ruime toegang te waarborgen;  

22. hamert erop dat de positie van producenten in de voedselvoorzieningsketen moet 

worden versterkt, met name door hen een eerlijk aandeel van de toegevoegde waarde te 

garanderen, via de bevordering van samenwerking over de sectoren heen, een grotere 

transparantie op de markten en een betere crisispreventie;  

23. verzoekt de Commissie instrumenten voor actief crisisbeheer, zoals vrijwillige sectorale 

overeenkomsten om het aanbod in kwantitatieve termen te beheren onder producenten, 
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producentenorganisaties en verwerkers – met name in de zuivelsector – toe te staan en 

zelfs te stimuleren, en na te gaan of dit soort instrumenten kan worden uitgebreid naar 

andere sectoren; 

24. dringt aan op een diepgaande herziening van de huidige regeling van de crisisreserve, 

met het oog op de invoering van een onafhankelijk financieringsinstrument dat wordt 

uitgezonderd van het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, zodat er 

begrotingsoverschrijvingen kunnen plaatsvinden van het ene jaar naar het andere en er 

op die manier snel en doeltreffend kan worden gereageerd op crisissituaties, onder meer 

in verband met de gezondheid van dieren en planten, ziektegerelateerde kwesties en 

voedselveiligheid;  

25. is van mening dat handelsovereenkomsten weliswaar gunstig zijn voor de 

landbouwsector in de EU in het algemeen, en ook nodig zijn om de positie van de EU 

op de mondiale landbouwmarkt te versterken, maar dat ze ons ook voor een aantal 

uitdagingen stellen die sterkere vrijwaringsmechanismen vergen om een gelijk 

speelveld te waarborgen tussen landbouwers in de EU en de rest van de wereld; 

26. dringt aan op initiatieven ter bevordering van de productie-, veiligheids- en 

milieunormen en de regelingen voor kwaliteitsproductie van de EU, door op de interne 

markt en de markten van derde landen maatregelen te nemen op het vlak van 

etikettering en marketing; 

Een transparant besluitvormingsproces voor een degelijk voorstel betreffende het GLB 

2020-2027  

27. benadrukt dat het Parlement en de Raad via de medebeslissingsprocedure de algemene 

doelstellingen, maatregelen en financiële toewijzingen moeten vastleggen en moeten 

bepalen welke mate van flexibiliteit nodig is om de lidstaten in staat te stellen in 

overeenstemming met de eengemaakte markt in te spelen op hun eigen specifieke 

kenmerken en behoeften;  

28. betreurt dat het hele proces van de programmering van het GLB voor de periode na 

2020 – raadpleging, communicatie, effectbeoordeling en wetgevingsvoorstellen – met 

aanzienlijke vertraging van start gaat met het einde van de achtste zittingsperiode reeds 

in zicht, waardoor het moeilijk wordt om nog voor de Europese verkiezingen een 

definitief akkoord te bereiken; 

29. verzoekt de Commissie om de toepassing van het nieuw uitvoeringssysteem te laten 

voorafgaan door een overgangsperiode die lang genoeg is om een zachte landing te 

waarborgen en te vermijden dat er vertragingen ontstaan in verband met de jaarlijkse 

betalingen voor landbouwers en de uitvoering van programma's voor 

plattelandsontwikkeling; 

o 

o  o 

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.  
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TOELICHTING 

Op 29 november 2017 heeft de Commissie een mededeling aangenomen over de 

modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), 

getiteld "De toekomst van voeding en landbouw" (COM(2017) 713 final).  

 

Reeds in 2016 had voorzitter Juncker deze mededeling aangekondigd en dit voornemen werd 

ook opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2017. De bedoeling was 

aanvankelijk om de tekst in het voorjaar van 2017 te publiceren. De bekendmaking van deze 

26 bladzijden tellende tekst vormde het startschot voor een proces met meerdere fasen aan de 

hand waarvan de 27 EU-lidstaten uiteindelijk een akkoord moeten bereiken over de 

wetgeving die bepaalt hoe het GLB er zal uitzien voor de periode na 2020. De mededeling is 

dus bedoeld als basis en als kader voor de gesprekken tussen de institutionele en individuele, 

openbare en particuliere belanghebbenden over de hele EU 27. 

 

Na deze mededeling volgen er wetgevingsvoorstellen die de rechtsgrond moeten vormen voor 

de volgende programmeringsperiode 2020-2027, vergezeld van een effectbeoordeling waarin 

de nodige wetenschappelijke bewijzen worden aangereikt. De voorstellen zullen worden 

bekendgemaakt na de vaststelling van het meerjarig financieel kader (MFK) die gepland is in 

mei 2018. 

 

De mededeling heeft de volgende oorspronkelijke doelstellingen: 

- een overzicht geven van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van landbouw 

(voeding wordt hierbij uitdrukkelijk niet vermeld); 

- benadrukken op welke manier de landbouwsector bijdraagt aan de tien prioriteiten van 

de Commissie en aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), in synergie 

met ander EU-beleid; 

- nader toelichten waar de specifieke prioriteiten liggen voor het toekomstige GLB om 

een grotere Europese toegevoegde waarde te creëren;  

- op zoek gaan naar operationele voorstellen voor een eenvoudiger GLB, beter bestuur, 

een betere weerspiegeling van de diversiteit in de EU-landbouw, toegenomen 

subsidiariteit, een beperking van de administratieve lasten voor begunstigden en een 

grotere resultaatgerichtheid. 

In de mededeling worden tevens drie centrale doelstellingen naar voren geschoven voor de 

landbouw, die in contrast staan met de oorspronkelijke doelstellingen uit het Verdrag: 

1. Bevorderen van een slimme en veerkrachtige landbouwsector.  

2. Intensiveren van milieuzorg en klimaatactie. 

3. Versterken van de sociaal-economische structuur van plattelandsgebieden. 

Een eerste stap in het programmeringsproces van het GLB voor de periode na 2020 was een 

brede online openbare raadpleging in het kader waarvan meer dan 320 000 online 

antwoorden werden ontvangen uit alle lidstaten van de EU. De overgrote meerderheid van de 

reacties kwam van individuen, maar er werden ook meer dan 1 400 standpuntnota's ingediend.  

Als tweede stap wordt er een uitgebreide effectbeoordeling opgesteld, die tot doel heeft lessen 

te trekken uit de uitvoering van de programmeringsperiode 2013-2020, meer bepaald in 

verband met het streven naar een "groener, eenvoudiger, eerlijker" GLB. Daarna wordt in het 

kader van de effectbeoordeling, en met inachtneming van de voornaamste ideeën die naar 

voren komen in het maatschappelijke debat dat continu aan de gang is, een reeks beleidsopties 
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opgesteld om verder te worden uitgewerkt, waarbij onder meer wordt bekeken hoe de 

beleidsdoelstellingen het beste kunnen worden verwezenlijkt:  

 

- Optie 1 (referentiescenario) is bedoeld om de effecten van het GLB te beoordelen als 

alles blijft zoals het nu is, met inbegrip van het recent aangenomen omnibusvoorstel.  

- Optie 2 is bedoeld om de effecten te beoordelen van een "geen GLB"-scenario, om na 

te gaan wat de gevolgen zouden zijn van de afwezigheid van beleidsinterventies met 

betrekking tot de Europese toegevoegde waarde van het GLB op economisch, milieu- 

en sociaal gebied. 

- In optie 3 worden de programmeringsactiviteiten van de lidstaten/regio's in het kader 

van het GLB vergeleken met de EU-prioriteiten op basis van vastgestelde behoeften. 

De nadruk wordt verlegd naar risicobeheer, investeringen in herstructureringen en 

bedrijfsontwikkeling in de landbouwsector en rurale kmo's, klimaat- en milieudiensten 

en toegang tot innovatie, kennis en ICT.  

- Optie 4 is bedoeld om de taakverdeling tussen de EU, de lidstaten en de 

landbouwbedrijven een nieuwe invulling te geven, met het oog op een betere 

inkomensverzekering door synergieën tot stand te brengen tussen rechtstreekse steun 

zoals betalingen per hectare en risicobeheer, een grotere gerichtheid op klimaat- en 

milieuactie, en een vereenvoudiging en modernisering van controles om meer 

prestatiegerichte resultaten op te leveren. 

- Optie 5 is bedoeld om een grondige herverdeling tot stand te brengen van de 

rechtstreekse steun, ten gunste van kleine en milieuvriendelijke bedrijven, en om korte 

ketens te bevorderen. 

De wetenschappelijke onderbouwing van de mededeling en de effectbeoordeling bestaat uit 

de volgende elementen: 

- het eigen gemeenschappelijk kader voor toezicht en evaluatie van DG AGRI voor het 

meten van de prestaties van het GLB op basis van indicatoren op het niveau van de 

lidstaten;  

- de voor de hele EU afgesproken streefcijfers en indicatoren om toe te zien op de 

SDG's (mededeling COM/2016/ 739 final inzake "Europese 

duurzaamheidsmaatregelen"); 

- de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de lidstaten van de EU 27, met gegevens over 

de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot streefcijfers en de bijbehorende 

begrotingsmiddelen; 

- de regelmatige evaluaties van DG AGRI waarin de algemene GLB-doelstellingen van 

2013 worden onderzocht en aan de hand waarvan input werd geleverd voor de 

Conferentie over de landbouw ("Outlook conference") in het najaar van 2017; 

 

Vanuit een bredere Europese context vormt de kwestie van de begroting de belangrijkste 

motor voor de hervorming van het GLB: nog steeds is het GLB de grootste uitgavenpost in de 

EU-begroting, goed voor zo'n 38 % van de totale uitgaven. In het volgende MFK moet de EU 

tegemoetkomen aan belangrijke nieuwe uitdagingen, zoals migratie, veiligheid en groei, 

terwijl door het vertrek van het VK een gat zal worden geslagen in de beschikbare begroting. 

Toch tonen de lidstaten zich erg terughoudend om de totale omvang van de begroting op te 

trekken (1 % van het bni).  

 

Bijgevolg staan voor openbare en particuliere belanghebbende partijen de volgende thema's 

uit de mededeling centraal:  
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- Nationale strategie – ontwerp, goedkeuring en uitvoering: met name de 

beheersstructuur (juridische kant zoals de verhouding tussen de regio's en het centraal 

gezag, transparantie en burgerparticipatie), de interne samenhang (consistentie met 

programma's voor plattelandsontwikkeling en sectorale plannen), de externe 

samenhang (bijv. met de Europese structuur- en investeringsfondsen);  

- Uitvoeringssysteem – op resultaten gerichte en op prestaties gebaseerde 

financieringsprogramma's: controle en audit (EU- en nationale bevoegdheden), 

indicatoren (beschikbaarheid en omschrijving, kwaliteitscontrole, sancties), 

beheermodellen (vereenvoudigde kostenopties), gelijke benadering in alle lidstaten 

(subsidiabiliteit, verplicht/vrijwillig, controles); 

- Milieu- en klimaatactie – geïntegreerde benadering van compenserende milieudiensten 

door samenvoeging van de huidige GLB-maatregelen van vergroening, 

randvoorwaarden en goede landbouwpraktijken, alsook de maatregelen inzake 

plattelandsontwikkeling, ter compensatie van collectieve goederen, waaronder 

klimaatactie en de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en planten;  

- Financiële toewijzing – EU-steunprogramma's: overgangsmodellen voor 

verminderde/gerichte financiering, differentiatie tussen de lidstaten (externe 

convergentie) op basis van objectieve criteria (zie ESIF), medefinanciering door 

regio's/lidstaten, rechten die een weerspiegeling zijn van de sociaal-economische 

omstandigheden binnen de regio's van de lidstaten (interne convergentie);  

 

Met betrekking tot het toekomstperspectief is het belangrijk erop te wijzen dat de laatste 

programmering van het GLB voor de periode 2013-2020 twee jaar in beslag heeft genomen 

vanaf de eerste publicatie van de Commissievoorstellen (juni 2011) als onderdeel van het 

voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 tot het politiek akkoord (juni 

2013) en de uiteindelijke goedkeuring door de wetgever (december 2013), waardoor er 

sectoroverschrijdende overgangsmaatregelen nodig waren (tot 2015). Dit viel toen echter niet 

samen met het einde van het mandaat van de Commissie, noch met het einde van de 

zittingsperiode van het EP.  

 


