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BEKNOPTE MOTIVERING

Plattelandsontwikkeling binnen het GLB blijft een wezenlijk onderdeel van en vormt een hoge 
prioriteit in de huidige hervorming. Bij de hervorming wordt gepoogd de tweepijlerstructuur te 
behouden, met dien verstande dat de nominale begroting voor elke pijler op het niveau van 2013 
blijft en duidelijk de nadruk wordt gelegd op de verwezenlijking van de essentiële EU-
prioriteiten. Het GLB moet een beleid van strategisch belang blijven, wil men ervoor zorgen dat 
de beleidsuitdagingen op de meest doeltreffende manier worden benaderd en de 
begrotingsmiddelen op de meest efficiënte manier worden gebruikt. De instrumenten in de 
tweede pijler moeten de lidstaten meer ruimte geven voor het vinden van op hun specifieke 
lokale omstandigheden toegesneden oplossingen. 

Aangezien het GLB in de loop der jaren steeds complexer is geworden, moeten een betere 
regelgeving en een significante beperking van de bureaucratie voor landbouwers een belangrijk 
aspect van het toekomstige GLB zijn. Ongerechtvaardigde en buitensporige administratieve 
lasten en kosten voor nationale autoriteiten moeten worden vermeden, met name in het licht van 
begrotingsconsolidatie door de lidstaten en gezien de schaars wordende hulpbronnen. Gerichte 
uitgaven zijn vereist voor een goed beheer van de middelen van de Unie voor de verstrekking 
van essentiële collectieve goederen middels het multifunctionele GLB. De hervorming is 
bovendien gericht op het ontwerpen van doeltreffende en duurzame instrumenten waarmee de 
landbouw efficiënter wordt gemaakt.

Het doel van het voorstel van de Commissie is om specifieke beleidsopties vast te stellen 
teneinde de toekomstige uitdagingen van de landbouw en de plattelandsgebieden het hoofd te 
bieden en de GLB-doelstellingen te halen. Teneinde deze problematiek territoriaal aan te pakken, 
worden een aanscherping van de milieumaatregelen en een verhoging van de middelen voorzien. 
Daarnaast zullen de onder de tweede pijler vallende uitgaven meer op de landbouw worden 
gericht. 

In het kort stelt de Commissie voor om plattelandsontwikkeling samen met andere EU-fondsen 
die gedeeld worden beheerd, op te nemen in een gemeenschappelijk strategisch kader dat sterker 
op resultaten is gericht en slechts in werking treedt wanneer vooraf aan duidelijkere en 
verbeterde voorwaarden is voldaan. De tweede pijler van het GLB moet op gecoördineerde wijze 
aansluiten op de eerste pijler en op andere Europese fondsen (met name het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij).De fondsen worden op EU-niveau 
ondergebracht in een gemeenschappelijk strategisch kader dat op nationaal niveau ten uitvoer 
wordt gelegd aan de hand van partnerschapscontracten, met inbegrip van gemeenschappelijke 
doelstellingen en regels voor hun werking. Het vaststellen van gemeenschappelijke regels voor 
alle fondsen die opereren in het kader van een gemeenschappelijk strategisch kader maakt het 
voor zowel begunstigden als nationale autoriteiten eenvoudiger om de projecten te beheren en 
vergemakkelijkt ook de uitvoering van geïntegreerde projecten.

Het is van wezenlijk belang te zorgen voor naleving van de vereisten van openbaar belang in 
verband met de toekenning van betalingen. 

Dit verslag werd opgesteld op basis van algemene financiële bedragen die de Europese 
Commissie voor het GLB voor het volgende meerjarig financieel kader heeft voorzien. De 
inhoud van dit verslag moet worden herzien indien dit advies grondig wijzigt.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op de in lid 1 bedoelde toewijzing wordt 
een som van 30 miljoen euro uitgetrokken 
voor de financiering van de in artikel 56 
bedoelde prijs voor innovatieve 
plaatselijke samenwerking.

Schrappen

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 56 Schrappen
Prijs voor innovatieve plaatselijke 

samenwerking in plattelandsgebieden
De in artikel 51, lid 2, bedoelde middelen 
worden gebruikt ter financiering van de 
toekenning van een prijs aan 
samenwerkingsprojecten waarbij ten 
minste twee in verschillende lidstaten 
gevestigde entiteiten zijn betrokken die 
een innovatief plaatselijk concept 
verwezenlijken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 Schrappen
Oproep tot het indienen van voorstellen
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1. Ten laatste vanaf 2015 en elk jaar 
daarna doet de Commissie een oproep tot 
het indienen van voorstellen met het oog 
op de toekenning van de in artikel 56 
bedoelde prijs. De laatste oproep tot het 
indienen van voorstellen wordt uiterlijk in 
2019 gedaan.
2. In de oproep tot het indienen van
voorstellen wordt een thema voor de 
voorstellen aangegeven dat samenhangt 
met een van de EU-prioriteiten voor 
plattelandsontwikkeling. Het thema is ook 
geschikt voor uitvoering via 
samenwerking op transnationaal niveau.
3. De oproep tot het indienen van
voorstellen staat open voor zowel 
plaatselijke groepen als voor afzonderlijke 
entiteiten die samenwerken ten behoeve 
van het specifieke project.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 58 Schrappen
Selectieprocedure

1. Aanvragen voor de prijs worden door 
aanvragers in alle lidstaten ingediend bij 
het respectieve nationale netwerk voor het 
platteland, dat belast is met de preselectie 
van de inschrijvingen.
2. Nationale netwerken voor het 
platteland stellen uit hun leden een 
preselectiecommissie van onafhankelijke 
deskundigen samen om aanvragen te 
preselecteren. De preselectie van 
aanvragen geschiedt op basis van de in de 
oproep tot het indienen van voorstellen 
vastgestelde uitsluitings-, selectie- en 
gunningscriteria. Elk nationaal netwerk 
voor het platteland preselecteert niet meer 
dan 10 aanvragen en zendt deze door aan 
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de Commissie.
3. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de selectie van vijftig winnende projecten 
uit de in alle lidstaten gepreselecteerde 
aanvragen. De Commissie richt een uit 
onafhankelijke deskundigen 
samengestelde ad-hocstuurgroep op. Deze 
stuurgroep bereidt de selectie van de 
winnende aanvragen voor op basis van de 
in de oproep tot het indienen van 
voorstellen vastgestelde uitsluitings-, 
selectie- en gunningscriteria.
4. De Commissie besluit over de lijst van 
projecten waaraan de prijs wordt 
toegekend.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 59 Schrappen
Financiële prijs – voorwaarden en 

betaling
1. Projecten komen enkel in aanmerking 
voor de prijs indien zij kunnen worden 
voltooid binnen twee jaar na de datum 
van de vaststelling van de 
uitvoeringshandeling waarbij de prijs 
wordt toegekend. Het tijdskader voor de 
verwezenlijking van het project wordt 
beschreven in de aanvraag.
2. De prijs wordt toegekend in de vorm 
van een forfaitair bedrag. Het bedrag van 
de betaling wordt door de Commissie 
bepaald middels uitvoeringshandelingen, 
overeenkomstig de in de oproep tot het 
indienen van voorstellen vastgestelde 
criteria en rekening houdend met de in de 
aanvraag aangegeven geraamde kosten 
van de verwezenlijking van het project. De 
maximumprijs per project bedraagt 
100 000 euro.
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3. De lidstaten betalen de prijs aan de 
winnende aanvragers nadat zij hebben 
geverifieerd dat het project is voltooid. De 
desbetreffende uitgaven worden door de 
Unie terugbetaald aan de lidstaten 
overeenkomstig de bepalingen van titel 
IV, hoofdstuk II, sectie 4, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012. De 
lidstaten mogen besluiten om het bedrag 
van de prijs geheel of gedeeltelijk aan de 
winnende aanvragers te betalen vóór zij 
hebben geverifieerd dat het project is 
voltooid, maar zij dragen in dit geval de 
verantwoordelijkheid voor de uitgaven tot 
de voltooiing van het project is 
geverifieerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Voorschriften inzake de procedure, 

tijdschema's en de oprichting van de 
stuurgroep

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen nadere 
bepalingen vast inzake de procedure en de 
tijdschema's voor de selectie van projecten 
en regels inzake de oprichting van de in 
artikel 58, lid 3, bedoelde stuurgroep van 
onafhankelijke deskundigen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde onderzoeksprocedure;
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