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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. merkt op dat de landbouwuitgaven in de EU-begroting min of meer vaststaan vanwege hun 
voorspelbaarheid, en wijst op het feit dat vastleggingen en betalingen volledig moeten 
corresponderen wanneer het rechtstreekse betalingen betreft, en dat deze betalingen ten 
minste 70% van de GLB-begroting bestrijken, zodat eventuele verschillen vooral verband 
houden met marktgerelateerde uitgaven;

2. verwerpt de wijzigingen van de Raad aan de ontwerpbegroting 2012; is van mening dat de 
ramingen van de begrotingsbehoeften door de Commissie realistischer zijn dan de 
voorstellen van de Raad, vooral wat betreft de boekhoudkundige goedkeuring van de 
rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren; dringt daarom aan op herneming van de 
cijfers van de ontwerpbegroting 2012, in het bijzonder tegen de huidige achtergrond van 
grote economische onzekerheid en instabiliteit van de markt, waardoor voorzichtig te werk 
moet worden gegaan bij eventuele belangrijke wijzigingen;

3. is bezorgd over de optimistische veronderstelling van de Commissie dat de trends op de 
landbouwmarkten zich tamelijk stabiel en grotendeels in gunstige zin zullen blijven 
ontwikkelen, alsook over de daarmee samenhangende afnemende behoeften aan 
marktgerelateerde uitgaven; wijst erop dat de uitwerking van een verbeterde marktsituatie 
veelal van sector tot sector verschilt; verzoekt de Commissie de ontwikkelingen op de 
landbouwmarkten nauwlettend in het oog te houden en zich gereed te houden om snel en 
doeltreffend de nodige mechanismen in te zetten om ongunstige marktontwikkelingen zoals 
thans in de olijfoliesector en de varkensvleessector het hoofd te bieden; benadrukt dat de 
interventielogica moet worden aangepast en dat de drempelprijzen moeten worden bijgesteld 
in het licht van de marktontwikkelingen;

4. onderstreept dat het van groot belang is voldoende middelen uit te trekken voor specifieke 
programma's, zoals de regelingen voor schoolfruit en schoolmelk; wijst erop dat die 
specifieke programma's niet alleen ten goede komen aan landbouwers, maar ook aan de 
zwakkeren in de samenleving, en bijdragen tot een gezonder eetpatroon; verzoekt daarom de 
in de ontwerpbegroting 2012 opgenomen bedragen voor beide programma's te hernemen;

5. wijst erop dat bij de uitvoering van programma's voor behoeftigen rekening moet worden 
gehouden met bij het Gerecht aanhangig gemaakte zaken, zoals de Commissie terecht 
opmerkt in de raming van ontvangsten en uitgaven; wijst erop dat het Gerecht in arrest 
T-576/08 van 13 april 2011 heeft verklaard dat de financiering van dit programma alleen de 
kosten voor het afnemen van voedsel uit de interventievoorraden moet dekken, en niet de 
uitgaven voor de aanschaf van voedsel op de markt; benadrukt daarom dat een nieuwe 
rechtsgrondslag dringend noodzakelijk is om hetzelfde niveau van financiële steun voor 
voedselhulpprogramma's te kunnen handhaven;

6. roept op de voorgestelde proefprojecten op te zetten, in het bijzonder het op de ontwikkeling 
van landbouwprogramma's gerichte proefproject, en steun te geven aan instrumenten ter 
beloning van producenten die collectieve goederen (uitgezonderd milieugoederen) leveren, 
alsook het proefproject voor de verstrekking van informatie aan consumenten, in scholen, op 
verkooppunten en op andere contactpunten over goede kwaliteit, voedselveiligheid en de 
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normen op het gebied van milieu en dierenwelzijn waaraan Europese landbouwers moeten 
voldoen; verlangt dat het proefproject wordt uitgebreid met een uitwisselingsprogramma 
voor jonge landbouwers; verzoekt de Commissie alle voorgestelde proefprojecten uit te 
voeren;


