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BEKNOPTE MOTIVERING

Rechtstreekse betalingen aan landbouwers vormen een fundamenteel onderdeel van het GLB 
en hebben een hoge prioriteit in de huidige hervorming. Met de hervorming wordt gepoogd 
een balans te vinden tussen inkomenssteun en nieuwe overheidsproblemen door milieueisen 
te integreren via een krachtige vergroeningscomponent in de eerste pijler. Het realiseren van 
milieu- en klimaatwinst is een extra argument om het inkomen van landbouwers te 
ondersteunen, aangezien hiermee gepoogd wordt om alle landbouwers aan te zetten deze 
problematiek aan te pakken. Voorts zijn de financiële belangen van de Unie hiermee gediend.

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 middelenschaarste. 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.

Het doel van het voorstel van de Commissie is om globale beleidsopties vast te stellen 
teneinde de toekomstige uitdagingen van de landbouw en de plattelandsgebieden het hoofd te 
bieden en de GLB-doelstellingen te halen, te weten een rendabele voedselproductie, een 
duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, en een evenwichtige 
territoriale ontwikkeling.

In het kort stelt de Commissie voor om dertig procent van de rechtstreekse betalingen te 
koppelen aan vergroeningseisen in een poging alle landbouwers milieu- en klimaatwinst te 
laten boeken. Daarnaast is speciale steun voor kleine landbouwers voorgesteld om de steun te 
vereenvoudigen die zij momenteel ontvangen, en dit als extra steun om meer jonge 
landbouwers te stimuleren om in de landbouw actief te worden of te blijven. Bovendien is een 
facultatieve betalingsregeling voor probleemgebieden voorgesteld teneinde het belang van 
deze gebieden te erkennen. Om gehoor te geven aan de oproep tot meer eerlijkheid, heeft de 
Commissie voorgesteld om een plafond in te stellen voor landbouwbedrijven die grote 
rechtstreekse betalingen ontvangen en om de verschillen in de rechtstreekse betalingen tussen 
de lidstaten te verkleinen.  De Commissie heeft met betrekking tot de milieucompatibiliteit 
("cross-compliance") een aantal wijzigingen voorgesteld in de GLMC-vereisten (goede 
landbouw- en milieuconditie) en de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen.

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

Dit verslag is opgesteld op basis van de totale financiële bedragen die de Europese Commissie 
binnen het volgende meerjarig financieel kader voor het GLB heeft voorzien. Indien er in dat 
voorstel ingrijpende wijzigingen worden aangebracht, moet dit verslag op wezenlijke punten 
worden herzien.

AMENDEMENTEN
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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
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het is noodzakelijk dat de 
bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 
aan het GLB worden toegekend, tijdens de 
volgende financiële 
programmeringsperiode ten minste 
worden gehandhaafd. Er zullen adequate 
financiële middelen nodig zijn om de 
uitdagingen op het gebied van 
voedselzekerheid, milieubescherming, 
klimaatverandering en territoriaal 
evenwicht in een vergrote EU het hoofd te 
kunnen bieden en om het GLB een 
bijdrage te kunnen laten leveren aan het 
succes van de EU 2020-strategie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Maximum rubriek 2

De bedragen die voor het begrotingsjaar 
2013 aan het GLB worden toegekend, 
worden tijdens de volgende financiële 
programmeringsperiode ten minste 
gehandhaafd. Er zullen adequate 
financiële middelen nodig zijn om de 
uitdagingen op het gebied van 
voedselzekerheid, milieubescherming, 
klimaatverandering en territoriaal 
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evenwicht in een vergrote EU het hoofd te 
kunnen bieden en om het GLB een 
bijdrage te kunnen laten leveren aan het 
succes van de EU 2020-strategie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse 
betalingen is minder dan 5 % van de 
totale opbrengsten die zij in het meest 
recente fiscale jaar uit de niet-
landbouwactiviteiten hebben verworven; 
of

Schrappen

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
landbouwers die over het voorgaande jaar 
minder dan 5 000 euro aan rechtstreekse 
betalingen hebben ontvangen.

Schrappen

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 10 %
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 
beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 

1. Vóór 1 augustus 2013 mogen de 
lidstaten besluiten om ten hoogste 25 %
van hun in bijlage II bij deze verordening 
vermelde jaarlijkse nationale maxima voor 
de kalenderjaren 2014 tot en met 2019 
beschikbaar te stellen als aanvullende steun 
voor maatregelen in het kader van 
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plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
[...] [POV] uit het ELFPO worden 
gefinancierd. Het desbetreffende bedrag is 
daardoor niet meer beschikbaar voor de 
toekenning van rechtstreekse betalingen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vóór 1 augustus 2013 mogen Bulgarije, 
Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen, 
Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk 
besluiten om ten hoogste 5 % van het 
bedrag dat is toegewezen voor steun voor 
maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] in de periode 2015-2020 uit het 
ELFPO worden gefinancierd, beschikbaar 
te stellen als rechtstreekse betalingen in het 
kader van deze verordening. Het 
desbetreffende bedrag is daardoor niet 
meer beschikbaar voor steunmaatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

2. Vóór 1 augustus 2013 mogen Bulgarije, 
Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen, 
Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk 
besluiten om ten hoogste 5 % van het 
bedrag dat is toegewezen voor steun voor 
maatregelen in het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. [...] 
[POV] in de periode 2015-2020 uit het 
ELFPO worden gefinancierd, beschikbaar 
te stellen als rechtstreekse betalingen in het 
kader van deze verordening, met dien 
verstande dat ten minste 20% beschikbaar 
blijft ten behoeve van het ELFPO. Het 
desbetreffende bedrag is daardoor niet 
meer beschikbaar voor steunmaatregelen in 
het kader van 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling op nationaal niveau of, 
bij toepassing van artikel 20, op regionaal 
niveau toe. De lidstaten gebruiken bij 
toepassing op regionaal niveau voor elke 

2. De lidstaten passen de in dit hoofdstuk 
bedoelde betaling toe op iedere aanspraak.
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regio een percentage van het maximum 
dat uit hoofde van lid 3 is vastgesteld. Dit 
percentage wordt voor elke regio berekend 
door het desbetreffende regionale 
maximum zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, te delen 
door het maximum dat overeenkomstig 
artikel 19, lid 1, is bepaald.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met de nationale bedragen die niet 
overeenkomstig dit hoofdstuk zijn 
uitgegeven, worden 
agromilieumaatregelen krachtens 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 
gefinancierd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Alle middelen die worden verkregen 
door een verlaging van de basisbetalingen 
of uit boetebetalingen wegens het niet 
naleven van dit hoofdstuk en met name de 
artikelen 30, 31 en 32, blijven in de 
lidstaten en de regio’s waar die middelen 
zijn verkregen.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Elk bedrag dat het resultaat is 
van een verlaging of van sancties wegens 
het niet naleven van dit artikel en de 
artikelen 30, 31 en 32, blijft in de lidstaat 
en de regio waaruit het bedrag afkomstig 
is.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Niet-gebruikte middelen van 
het nationale maximum van de lidstaten 
die voor de financiering van de in dit 
hoofdstuk vermelde betalingen bestemd 
waren, blijven in de lidstaten en worden 
aangewend voor agromilieu- en 
klimaatmaatregelen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. …/20xx (ELFPO).
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