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BEKNOPTE MOTIVERING

De lopende besprekingen over het toekomstige MFK zijn van cruciaal belang voor het GLB en
de te nemen beslissingen betreffende de voorstellen voor wetgevingshervormingen.

De besprekingen in de Europese Raad en de Raad Algemene Zaken over het 
onderhandelingskader hebben tot dusver nog geen concrete standpunten of zelfs cijfers voor het 
toekomstige MFK aan het licht gebracht. Het advies van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling biedt echter een gelegenheid om haar opvattingen duidelijk te maken 
aan de Begrotingscommissie, vooral met betrekking tot de huidige cijfers voor het toekomstige 
MFK.

Het uitgangspunt voor dit advies is de opvatting die het Parlement heeft uitgesproken in zijn 
resoluties van 8 juni 2011 (verslag van de SURE-commissie) en van 23 juni 2011 (verslag-Dess). 
Bij beide gelegenheden heeft het Parlement duidelijk gevraagd de begroting voor het GLB 
minstens op hetzelfde niveau te handhaven als in de huidige meerjarige periode.

Analyse van de Commissievoorstellen

Toen de Commissie op 29 juni 2011 de voorstellen voor het MFK 2014-2020 presenteerde, werd 
herhaaldelijk vermeld dat het voorstel voor de GLB-begroting een bevriezing in reële cijfers 
inhield.  Een nauwgezettere analyse van de cijfers is echter de moeite waard.

Financieel kader 2014-2020
(Commissievoorstel)

mln EUR – prijzen 2011
Vastleggingskredieten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

2014-
2020

2. Duurzame groei: 
natuurlijke 
hulpbronnen

57.386 56.527 55.702 54.861 53.837 52.829 51784 382.927

waarvan: 
marktgerelateerde 
uitgaven en 
rechtstreekse 
betalingen

42.244 41.623 41.029 40.420 39.618 38.831 38.060 281.825

Bron: COM(2011)0398.

De door de Commissie voorgestelde cijfers zijn weergegeven in constante 2011-prijzen. Evenzo 
werd het huidige MFK 2007-2013, ten tijde van de goedkeuring in 2006, uitgedrukt in 2004-
prijzen. Met behulp van een deflator van 2% per jaar kunnen deze cijfers worden omgezet in 
'lopende prijzen' (dat is ook de manier waarop ze doorgaans worden voorgesteld; zie 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).

Met behulp van dezelfde deflator van 2% per jaar, kunnen deze geactualiseerde cijfers van het 
MFK 2007-2013 ook worden uitgedrukt in constante 2011-prijzen:
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Financieel kader 2007-2013
(aangepast overeenkomstig de verschillende herzieningen)

miljoen EUR – prijzen 2011
Vastleggingskredieten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

2007-
2013

2. Instandhouding en 
beheer van natuurlijke 
hulpbronnen

59.689 62.816 58.609 61.154 59.888 59.618 58.909 420.682

waarvan: 
marktgerelateerde 
uitgaven en 
rechtstreekse 
betalingen

49.531 49.046 48.565 48.089 47.616 47.150 46.688 336.685

Bron: Compendium of technical sheets. Themasectie D, DG IPOL

Wanneer we het totaalbedrag van rubriek 2 in beide tabellen vergelijken, zien we een totale 
vermindering van 420 682 miljoen EUR - 382 927 miljoen EUR = 37 755 miljoen EUR (9%).

NB: De oorspronkelijke overeenkomst van 2006 (371 344 miljoen EUR in 2004-prijzen), de 
diverse herzieningen ervan (voedselfaciliteit, Galileo, ITER, enz.) buiten beschouwing gelaten, 
zou voor rubriek 2 in 2011-prijzen een bedrag van 426 558 miljoen EUR vertegenwoordigen; 
wanneer dit bedrag als uitgangswaarde wordt genomen, zou het voorstel van de Commissie voor 
het MFK 2014-2020 overeenkomen met een besnoeiing van ongeveer 10,3% op de begroting.

Door de rapporteur voorgestelde conclusies

In overeenstemming met het standpunt dat het Parlement in zijn eerdere resoluties heeft 
ingenomen dient de begroting voor het GLB ten minste te worden gehandhaafd op hetzelfde 
niveau als in 2007-2013. De door de Commissie voorgestelde besnoeiingen dienen daarom te 
worden verworpen en het Parlement dient een bedrag te verlangen dat overeenstemt met de 
maximumbedragen voor de huidige programmeringsperiode.

Tegen de achtergrond van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de lidstaten en op de EU-
begroting is het van essentieel belang dat de lidstaten de nodige flexibiliteit krijgen om financiële 
middelen over te hevelen tussen de twee pijlers van het GLB (rechtstreekse betalingen en 
plattelandsontwikkeling), zodat de lidstaten de uitdagingen voor hun plattelandsgebieden op 
optimale wijze kunnen aanpakken.
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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. onderstreept het belang van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met betrekking tot het 
waarborgen van de beschikbaarheid van voedsel voor de burgers in overeenstemming met de 
Verdragen; merkt op dat de vraag naar voedsel sneller groeit dan het aanbod, aangezien de 
gevolgen van de klimaatverandering zich vooral in de landbouw zeer sterk doen gevoelen; 
dringt erop aan dat Europa, als grootste invoerder van landbouwproducten, zijn 
landbouwpotentieel en de efficiëntie van zijn agrifoodsector moet handhaven en vergroten 
om de huidige en toekomstige vraag naar voedsel in de EU aan te kunnen;

2. is van mening dat er vóór eind 2012 een overeenkomst moet worden bereikt over het MFK 
2014-2020, aangezien de EU anders aan geloofwaardigheid en stabiliteit dreigt in te boeten;

3. herhaalt dat het Parlement en de Raad volgens het VWEU de wetgevende organen zijn en dat 
de rol van wetgever niet is weggelegd voor de Europese Raad; dringt erop aan dat de 
beleidsinhoud van het toekomstige GLB wordt vastgesteld volgens de gewone 
wetgevingsprocedure;

4. herinnert aan zijn standpunt zoals vastgesteld in zijn resoluties van 8 juni 2011 over 
”Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa”1 en van 23 juni 2011 over “Het GLB 
tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten”2, namelijk dat de begroting voor het GLB in de 
volgende MFK-periode ten minste op hetzelfde niveau – in reële cijfers – moet worden 
gehandhaafd als in de huidige meerjarige periode;

5. stelt met bezorgdheid vast dat het voorstel van de Commissie voor het toekomstige MFK, dat 
een totaal maximumbedrag van 382 927 miljoen EUR3 vaststelt voor rubriek 2 en een 
submaximum van 281 825 miljoen EUR voor rechtstreekse betalingen en marktgerelateerde 
uitgaven, voor deze rubriek zou leiden tot een vermindering van 37 755 miljoen EUR in reële 
cijfers;

6. meent dat deze besnoeiingen niet kunnen worden gecompenseerd door uitgaven voorzien 
onder andere rubrieken (voedselhulp voor de meest behoeftigen, onderzoek in de landbouw, 
reserve voor voedselveiligheid, enz.) of door flexibiliteitsinstrumenten voor onvoorziene 
uitgaven (reserve voor landbouwcrises, enz.), aangezien dit begrotingsreserves zijn die geen 
vastleggingskredieten omvatten;

7. is van mening dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) niet mag 
worden meegerekend bij de GLB-begroting, aangezien dit misleidend zou zijn: ten eerste is 
het niet duidelijk of – en hoe – de landbouwers in de verschillende lidstaten überhaupt 
toegang kunnen krijgen tot de financiële middelen, en ten tweede wordt bij een dergelijke 
integratie van het EGF uitgegaan van de veronderstelling dat er nog steeds vele duizenden 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0297.
3 Alle cijfers voor vastleggingskredieten voor de periode 2014-2020 zijn uitgedrukt in constante 2011-prijzen.
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landbouwers failliet gaan ten gevolge van internationale handelsovereenkomsten; is verder 
van mening dat de landbouw gezien de rol ervan in de voedselzekerheid en met name het 
recht van de mens op voedsel, niet mag worden gebruikt als ruilmiddel bij internationale 
handelsovereenkomsten;

8. benadrukt de essentiële rol van de tweede pijler van het GLB, die een aanzienlijke bijdrage 
levert aan investeringen en het creëren van werkgelegenheid in plattelandsgebieden, alsmede 
aan de toename van de effectiviteit en het concurrentievermogen van de landbouwsector; 
spreekt zich uit voor versterking van de tweede pijler van het GLB, in overeenstemming met 
de tot nu toe bereikte verworvenheden van de huidige hervormingen van het GLB, waardoor 
de effectiviteit en de doeltreffendheid van dit beleid worden verhoogd, in het bijzonder in het 
licht van de nieuwe uitdagingen waarnaar onder andere in de Europa 2020-strategie wordt 
verwezen;

9 vraagt de Raad derhalve om rubriek 2 en de subrubriek voor rechtstreekse betalingen en 
marktgerelateerde uitgaven op te trekken tot respectievelijk 420 682 miljoen EUR en 336 
685 miljoen EUR, hetgeen neerkomt op een bevriezing in reële cijfers, zoals gevraagd in zijn 
eerdere resoluties;

10. onderstreept dat het landbouwbeleid het enige beleid van de Unie is waarop zoveel wordt 
bezuinigd in het voorstel van de Commissie voor het toekomstige MFK; dringt er daarom op 
aan dat als er algemene bezuinigingen op de EU-begroting worden voorzien, deze in geen 
geval mogen leiden tot een verdere verlaging van de GLB-begroting;

11. onderstreept dat de overgang naar een regionaal model en verdere vergroening van het GLB 
in de volgende meerjarige periode grote gevolgen zullen hebben voor de landbouwers en dat 
extra bezuinigingen in de totale GLB-begroting de positie van de individuele landbouwers 
daarom nog meer onder druk zouden zetten;

12. onderstreept dat het belangrijk is om de lidstaten enige flexibiliteit te bieden om financiële 
middelen over te hevelen tussen de twee pijlers van het GLB (met inachtneming van de 
bestaande eisen inzake medefinanciering wanneer financiële middelen van de eerste naar de 
tweede pijler worden overgebracht), zodat zij de uitdagingen waarvoor plattelandsgebieden 
zich gesteld zien kunnen aanpakken op een manier die aan de specifieke omstandigheden en 
hun eigen strategieën is aangepast, onverminderd de lopende wetgevingsprocedures voor de 
GLB-hervorming, in het bijzonder de bepalingen over de overheveling tussen fondsen in de 
toekomstige verordening over rechtstreekse betalingen;

13. pleit voor voortzetting van het hulpprogramma voor de meest behoeftigen in de Unie na 
2013.
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