
 

AD\1150131NL.docx  PE619.266v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Begrotingscommissie 
 

2018/2037(INI) 

25.4.2018 

ADVIES 

van de Begrotingscommissie 

aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

inzake de toekomst van voeding en landbouw  

(2018/2037(INI)) 

Rapporteur voor advies: Nedzhmi Ali 

 



 

PE619.266v02-00 2/8 AD\1150131NL.docx 

NL 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1150131NL.docx 3/8 PE619.266v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tot het meest 

geïntegreerde beleidsterrein van de Unie behoort en dat het een van zijn oorspronkelijke 

doelstellingen om de voedselvoorziening te verhogen heeft verwezenlijkt, door de 

Europese landbouwers te ondersteunen en tegemoet te komen aan de verlangens van de 

burgers op het gebied van voedselzekerheid en -veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid; 

overwegende dat er nieuwe uitdagingen op ons afkomen, met name in verband met 

klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit; overwegende dat het belangrijk is dat 

het GLB afgestemd is op de Overeenkomst van Parijs en andere internationale 

overeenkomsten ter bescherming van het klimaat en het milieu; 

B. overwegende dat steun moet worden verleend aan echte landbouwers en dat 

tegelijkertijd de steun moet worden voortgezet aan begunstigden die productiestromen 

en inkomsten hebben gediversifieerd (na decennia van beleidssignalen om hen daartoe 

te brengen), en dat kleine landbouwbedrijven voorrang moeten krijgen en moeten 

worden beloond voor de verschillende collectieve goederen die zij aan de maatschappij 

leveren, waarbij de billijke verdeling van steun tussen landbouwbedrijven van 

verschillende omvang wordt gewaarborgd; overwegende dat regionale economieën 

moeten worden versterkt en dat steun moet worden verleend aan een gemoderniseerde, 

duurzame landbouw in de EU die op economisch, sociaal en milieugebied presteert, 

teneinde uiteenlopende landbouwsystemen, en met name familiebedrijven te 

ondersteunen; overwegende dat het van cruciaal belang is om voor landbouwproductie 

in alle delen van de Unie te zorgen, ook in gebieden met natuurlijke beperkingen, en een 

redelijke levensstandaard te waarborgen in alle regio's en lidstaten;  

C. overwegende dat er sprake is van een kloof tussen het inkomen in de landbouwsector en 

dat in andere sectoren van de economie, en dat het landbouwinkomen bovendien zeer 

instabiel is; overwegende dat er een risico bestaat dat land wordt opgegeven in gebieden 

met natuurlijke beperkingen; overwegende dat er adequaat geïnvesteerd moet worden in 

de herstructurering, modernisering, innovatie en diversificatie van landbouwbedrijven, 

alsook in het aanwenden van nieuwe technologieën; 

D. overwegende dat volgens de achtergrondnota van de Europese Rekenkamer van maart 

2018 over de toekomst van het GLB in 2010 tegenover elke 100 landbouwondernemers 

boven de 55 jaar slechts 14 landbouwondernemers stonden die jonger waren dan 35, en 

in 2013 nog maar 10,8; overwegende dat de gemiddelde leeftijd van landbouwers in de 

EU in de periode 2004-2013 is gestegen van 49,2 tot 51,4 jaar; overwegende dat de 

kleinste landbouwbedrijven meestal in handen van oudere landbouwers zijn; 

E. overwegende dat het, gezien de buitensporige administratieve lasten van het controle- 

en auditsysteem en de overlappingen tussen pijler I en II, belangrijk is het GLB te 

vereenvoudigen, de desbetreffende algemene administratieve lasten te verminderen, zijn 

rendement te verbeteren en te streven naar transparantie, zonder afbreuk te doen aan de 

ambitieuze beleidsdoelstellingen; overwegende dat het verminderen van de 

administratieve lasten de resultaten van de vergroeningsmaatregelen zou verbeteren en 
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alle landbouwers effectievere hulp zou bieden bij de aanpassing van hun 

landbouwsystemen aan de uitdagingen op milieu- en klimaatgebied; 

F. overwegende dat, zoals in de mededeling van de Commissie over de toekomst van 

voeding en landbouw is uiteengezet, het toekomstige GLB de fundamentele 

beleidsparameters zal vaststellen en dat de lidstaten op nationaal dan wel regionaal 

niveau meer verantwoording aan de dag zullen moeten leggen wat betreft de vraag hoe 

zij de doelstellingen willen bereiken, teneinde een gelijk speelveld te handhaven, 

verstoringen van de markt te voorkomen en de doelstellingen te verwezenlijken die op 

EU-niveau zijn vastgesteld; overwegende dat het toekomstige GLB-uitvoeringssysteem 

resultaatgericht moet zijn wat hulpbronnenefficiëntie, milieubescherming en 

klimaatactie betreft; 

1. benadrukt dat het GLB een gemeenschappelijk EU-beleidsterrein moet blijven en dat 

het zijn doelstellingen slechts kan verwezenlijken als het over voldoende middelen 

beschikt; dringt er dan ook op aan dat de GLB-begroting in het volgende MFK na 2020 

voor de EU-27 ten minste op het huidige niveau tegen constante prijzen wordt 

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

waarmaken; 

2. beklemtoont dat het GLB de duurzame ontwikkeling van de landbouw, die cruciaal is 

voor veilige levensmiddelen en voor banen en groei in plattelandsgebieden, alsmede 

voor het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen, moet ondersteunen; merkt op 

dat een doeltreffende audit- en controleaanpak moet worden gevolgd om ervoor te 

zorgen dat het nieuwe uitvoeringssysteem in het kader van een hervormd GLB voldoet 

aan sociale en milieucriteria, teneinde tegen 2030 grotere duurzaamheid van de sector te 

bereiken; 

3. is ingenomen met het voornemen om het GLB te vereenvoudigen en te moderniseren; 

verzoekt de Commissie te waarborgen dat financiële en prestatiecontroles en 

auditfuncties in alle lidstaten voldoen aan dezelfde hoge normen van voortdurende 

verbetering, met volledige inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en 

flexibiliteit; benadrukt dat de lidstaten adequate bevoegdheden moeten krijgen om te 

kunnen beslissen over inhoud, toezicht, controle en sancties met betrekking tot de 

steunregelingen die op hun grondgebied van toepassing zijn, maar onderstreept dat 

vereenvoudiging of modernisering van het GLB niet tot een geringere mate van EU-

ambitie mag leiden, noch tot een sectorgewijze opsplitsing van EU-beleid en -

programma's, of tot vervanging van subsidie door financiële instrumenten; 

4. dringt aan op een resultaatgericht betalingsbeleid; stelt daarom voor de volgende criteria 

op te nemen voor indicatoren: 

– creatie en behoud van banen in de sector; 

– behoud van kleine en middelgrote landbouwbedrijven; 

– bodemgezondheid en biodiversiteit van bodem, soorten en taxa; 

– creatie en bescherming van bovengrond, bedekking van de bodem om erosie te 

voorkomen; 

– minder verlies van nutriënten en betere waterkwaliteit; 

– biodiversiteit, met inbegrip van rijkdom aan en dichtheid van vogelsoorten, in het wild 

levende bestuivers en insecten; 
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– vermindering van de afhankelijkheid van pesticidegebruik en de introductie van 

geïntegreerde gewasbescherming (IPM)1; 

5. verzet zich tegen renationalisering en nationale cofinanciering; benadrukt dat de 

rechtstreekse betalingen eerlijk moeten worden verdeeld over de lidstaten, rekening 

houdend met betrouwbare sociaaleconomische indicatoren en productiekosten, teneinde 

de kloof tussen de verschillende regio's van de Unie in het volgende MFK te dichten; 

herinnert eraan dat het van essentieel belang is om te zorgen voor gelijke 

concurrentievoorwaarden voor alle landbouwers in de EU en daarbij rekening te houden 

met de kwetsbaarheid en de specifieke kenmerken van kleinschalige economieën; 

benadrukt dat het noodzakelijk is de crisisreserve voor de landbouw te hervormen en de 

financiering te verhogen afhankelijk van de maatregelen waarmee wordt gereageerd op 

de verschillende cyclische crises in gevoelige sectoren, nieuwe instrumenten te creëren 

die de prijsvolatiliteit kunnen temperen, en de financiering te verhogen voor 

programma's met speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen 

(Posei); 

6. benadrukt dat GLB-steun voor plattelandsontwikkeling kansen biedt voor alle lidstaten 

om hun concurrentievermogen te versterken, effectieve en duurzame economieën 

bevordert en de ontwikkeling van plattelandsgebieden stimuleert, waar het van vitaal 

belang is dat ontvolking, werkloosheid en armoede worden tegengegaan en sociale 

inclusie wordt bevorderd; onderstreept dan ook dat de financiering van maatregelen 

voor plattelandsontwikkeling moet worden voortgezet en dat de tweede pijler van het 

GLB moet worden versterkt; onderschrijft in dit verband de beginselen van de Leader-

methode, aangezien deze innovatie, partnerschappen en netwerken in 

plattelandsgebieden bevordert; 

7. is van mening dat het vaststellen van een limiet voor rechtstreekse betalingen, de 

"aftopping", niet mag worden overgelaten aan de afzonderlijke lidstaten, maar op 

Europees niveau moet worden vastgesteld; 

8. pleit voor de invoering van degressieve betalingen om de steun aan grotere 

landbouwbedrijven te verminderen en de focus te verleggen naar herverdelende 

betalingen, om op gerichte wijze steun te kunnen verlenen aan bijvoorbeeld kleine of 

middelgrote landbouwbedrijven; 

9. benadrukt dat overeenstemming over en toepassing van een deugdelijke definitie van 

Europese toegevoegde waarde ten goede komt aan het openbare debat en de 

besluitvorming over de toekomstige EU-uitgaven; steunt de verschuiving naar een 

efficiëntere de landbouw en Europese toegevoegde waarde maar waarschuwt voor 

pogingen om een dergelijke definitie te gebruiken om louter op basis van kwantitatieve 

of kortzichtige economische overwegingen de relevantie van het beleid en de 

programma’s van de EU in twijfel te trekken; benadrukt dat er meer aandacht nodig is 

voor duurzame ontwikkeling en voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden alsmede 

klimaat- en milieubescherming door middel van een landbouwbeleid dat gebaseerd is op 

het behalen van prestatiestreefdoelen; stelt vast dat er, om een toegevoegde waarde te 

bewerkstelligen, sprake moet zijn van vooraf gedefinieerde resultaten en gevolgen, en 

                                                 
1In overeenstemming met Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden en artikel 67 

van Verordening (EG) nr. 1107/2009; 
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dat de Commissie en de lidstaten relevante, op feiten gebaseerde indicatoren overeen 

zouden moeten komen alvorens hun nationale en regionale actieplannen voor later 

toezicht en evaluatie van de uitvoering vast te stellen; 

10. verzoekt om meer synergie tussen beleidsmaatregelen ter bevordering van 

plattelandsontwikkeling en beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de integratie van 

vluchtelingen; 

11. dringt overeenkomstig het beginsel van begrotingsefficiëntie aan op coherentie en 

betere synergie tussen het GLB en alle overige EU-beleidsterreinen en internationale 

verplichtingen, met name op het gebied van energie, watervoorziening, grondgebruik, 

biodiversiteit en ecosystemen, en van de ontwikkeling van afgelegen en bergachtige 

gebieden; 

12. dringt aan op meer steun voor familiebedrijven en jonge landbouwers en op steun voor 

werkgelegenheid in de landbouw in plattelandsgebieden, met name voor jonge 

landbouwers; 

13. benadrukt dat de focus in de landbouw van de toekomst zou moeten liggen op het 

produceren van voedsel van hoge kwaliteit, aangezien dat het terrein is waar het 

concurrentievoordeel van de EU ligt; onderstreept dat de EU-normen moeten worden 

gehandhaafd en aangescherpt waar dat haalbaar is; dringt aan op maatregelen om de 

productiviteit op de lange termijn en het concurrentievermogen van de 

levensmiddelensector verder te vergroten en om nieuwe technologieën in te voeren 

alsmede een efficiënter gebruik van hulpbronnen te bewerkstelligen, om aldus de rol 

van de EU als wereldleider te versterken; 

14. acht het onaanvaardbaar dat er kwaliteitsverschillen bestaan tussen op de interne markt 

verhandelde en via reclame aangeprezen producten die onder dezelfde merknaam en 

met dezelfde verpakking worden verkocht; verwelkomt de inspanningen van de 

Commissie om het probleem van tweeërlei kwaliteit van levensmiddelen op de interne 

markt aan te pakken, waaronder haar werkzaamheden voor een gemeenschappelijke 

testmethode; 

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

landbouwproducten te monitoren en het gebruik van instrumenten voor "risicobeheer" 

aan te moedigen, aangezien die de inkomens van landbouwers helpen beschermen. 
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