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De heer Norbert Lins
Voorzitter
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en inzake 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het 
kalenderjaar 2020 betreft  (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) bereidt momenteel een verslag 
voor over het voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 
betreft. 

De Begrotingscommissie heeft besloten een advies in briefvorm uit te brengen: 

A. overwegende dat de Commissie in mei/juni 2018 een reeks sectorale en 
begrotingswetgevingsvoorstellen heeft ingediend met het oog op het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027, met inbegrip van nieuwe verordeningen voor een hervormd 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en een hervormd Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo);

B. overwegende dat een succesvolle overgang naar de volgende generatie 
uitgavenprogramma’s en steunregelingen in het kader van de financiële 
programmeringsperiode 2021-2027 zal afhangen van de tijdige goedkeuring van de 
overkoepelende MFK-wetgeving en van de basishandelingen voor de hervormde 
financieringsinstrumenten;

C. overwegende dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de wetgevingsonderhandelingen 
tussen de Raad en het Europees Parlement over het merendeel van de sectorale wetgeving; 
overwegende dat de onderhandelingen over het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid 
echter ernstige procedurele vertragingen hebben opgelopen;
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D. overwegende dat de Raad slechts zeer trage vooruitgang lijkt te boeken bij het bereiken van 
een akkoord over het financiële pakket voor het volgende MFK; 

E. overwegende dat de ontvangers en eindbegunstigden van EU-middelen die het beleid en de 
onderliggende programma’s daadwerkelijk uitvoeren, geen schade mogen ondervinden van 
vertragingen in de wetgeving en van rechtsonzekerheid;

F. overwegende dat er, afgezien van een geldige rechtsgrondslag, nog voor 1 januari 2021 een 
aantal operationele en strategische plannen moeten worden opgesteld om het nieuwe beleid van 
start te laten gaan; 

G. overwegende dat het Europees Parlement tegen deze achtergrond op 10 oktober 2019 een 
resolutie heeft aangenomen over “Het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: 
tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen”, waarin wordt aangedrongen op een 
vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s, en waarin er bij de 
Commissie op wordt aangedrongen te beginnen met de opstelling van een noodplan voor het 
MFK om de continuïteit van de financiering te waarborgen ingeval het nodig is het huidige 
MFK te verlengen; 

I. overwegende dat de lidstaten die gebruik willen maken van de flexibiliteit tussen de pijlers 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van Elfpo-
toewijzingen voor 2021 om tegen eind december 2019 mee te delen welk percentage van de 
rechtstreekse betalingen voor plattelandsontwikkeling zij willen overdragen;

J. overwegende dat de uitgaven in het kader van het ELGF binnen een bepaald begrotingsjaar 
in overeenstemming moeten zijn met het submaximum voor marktgerelateerde uitgaven en 
rechtstreekse betalingen zoals vastgesteld in het kader van het MFK; overwegende dat de 
verwijzing naar de MFK-verordening, die relevant is voor het aanpassingspercentage van het 
mechanisme voor financiële discipline, moet worden aangepast om na 2020 nog geldig te zijn;

De Begrotingscommissie erkent de vertragingen in de wettelijke procedures en streeft ernaar te 
zorgen voor een levensvatbare overgang van het ene financieel kader naar het volgende, en is 
zich bewust van de risico’s die de rechtsonzekerheid voor de lidstaten en de eindbegunstigden 
kan opleveren, en daarom:

1. is zij voorstander van de doelstellingen van de flexibileitsverordening en dringt zij aan op de 
snelle vaststelling ervan teneinde de nodige bepalingen in de huidige wetgeving te wijzigen;  

2. verzoekt zij om transparante en tijdige informatie over eventuele daaruit voortvloeiende 
wijzigingen in de rechtsgrondslagen van het GLB die van invloed zijn op de jaarlijkse 
begrotingsprocedures van 2020 en daarna;

3. verwacht zij dat deze flexibiliteitsmaatregelen geen afbreuk doen aan en niet zullen leiden 
tot bijkomende vertragingen in het sectorale wetgevingsproces voor de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Hoogachtend,
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Johan Van Overtveldt


