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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is duidelijk dat de Commissie weinig rekening houdt met het ontwikkelingsperspectief 
wanneer zij hervormingsvoorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
uitwerkt. Een omvangrijkere hervorming van het GLB, waarin de rechtstreekse betalingen 
sterker worden aangemoedigd en de gekoppelde steun geleidelijk wordt stopgezet, zou op een 
doeltreffendere manier een einde kunnen maken aan de overblijvende praktijken waarmee het 
GLB de mondiale markten verstoort. 

Toch hebben de vorige hervormingen van het GLB (waar het huidige Commissievoorstel bij 
aansluit) een aantal traditionele pijnpunten weggewerkt: de steun aan landbouwbedrijven 
werd grotendeels losgekoppeld van de productie, en de rol van marktinterventiemechanismen 
en uitvoerrestituties werd aanzienlijk ingeperkt.

Een van de belangrijkste nieuwigheden in het huidige voorstel is dat rechtstreekse betalingen 
voortaan een "vergroenende" component moeten omvatten, dit wil zeggen dat ze een impuls 
geven aan ecologische maatregelen die voor de hele EU gelden en in de eerste plaats 
aansluiten bij de milieu- en klimaatdoelstellingen. Dit zal de concurrentiepositie van de 
boeren in ontwikkelingslanden niet verzwakken. Daarnaast zullen de verplichte ecologische 
maatregelen helpen om de klimaatverandering, die nefast is voor veel ontwikkelingslanden, 
tegen te gaan. Hoewel de details nog niet helemaal op punt staan, spreekt de rapporteur zijn 
volle steun uit voor de vergroenende component van het Commissievoorstel.

Ondanks deze positieve tendensen blijven er een aantal reële problemen die vanuit 
ontwikkelingsperspectief moeten worden aangepakt. De voorstellen van de Commissie 
houden nog steeds onvoldoende rekening met de externe gevolgen van het hervormde GLB. 
Het is dan ook belangrijk dat de bepalingen van het GLB grondig worden afgetoetst aan de uit 
de Verdragen voortkomende verplichting om een samenhangend ontwikkelingsbeleid te 
waarborgen (artikel 208 VWEU). 

Het GLB heeft niet op alle ontwikkelingslanden dezelfde impact, maar de ervaring leert dat 
individuele maatregelen op het gebied van het GLB in particuliere gevallen kunnen leiden tot 
een plotse stijging van de invoer in ontwikkelingslanden, wat het levensonderhoud van 
plaatselijke boeren in het gedrang brengt en het op duurzame voedselzekerheid gerichte 
landbouwbeleid van ontwikkelingslanden ondermijnt. Voorts is het zo dat de bepaling inzake 
een samenhangend ontwikkelingsbeleid verder gaat dan "geen schade berokkenen" en in 
brede zin moet worden opgevat. In dit verband zouden een aantal elementen van de tweede 
pijler kunnen helpen om synergie tot stand te brengen en de samenwerking tussen boeren in 
Europa en in ontwikkelingslanden te versterken. 

Bijgevolg stelt de rapporteur amendementen voor die op het onderstaande gebaseerd zijn:

● Het GLB moet worden ingebed in het bredere kader van een samenhangend 
ontwikkelingsbeleid van de EU, en op de externe gevolgen ervan moet nauwlettend 
worden toegezien, ook door de regeringen en de belanghebbenden van de partnerlanden.
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● De uitvoersubsidies moeten worden afgebouwd en uiteindelijk stopgezet. Tot dan mogen 
geen uitvoerrestituties worden toegekend als deze de producenten in ontwikkelingslanden 
ernstig in de problemen zouden kunnen brengen. In het algemeen kunnen 
"vangnetmaatregelen", zoals interventieaankopen, voor producenten van buiten de EU een 
andere vorm van aanpassingskosten met zich brengen. 

● De afhankelijkheid van de EU van de invoer van eiwithoudende gewassen en bijgevolg 
ook haar beleid op dit gebied hebben een negatieve impact op het milieu en de 
samenleving van op uitvoer gerichte ontwikkelingslanden. Het telen van peulgroenten in 
Europa kan in dit verband nuttig zijn, ook in de strijd tegen de klimaatverandering en met 
het oog op de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem. 

● Zoals de Commissie ontwikkelingssamenwerking in 2011 al voorstelde, moeten 
rechtstreekse betalingen worden losgekoppeld van de productie, "zodat een gelijkwaardige 
situatie ontstaat voor landbouwproducten uit de EU en uit ontwikkelingslanden en eerlijke 
handel en duurzame groei worden gestimuleerd".

De rapporteur beseft dat deze veranderingen alleen niet zullen volstaan om het mondiale 
voedselprobleem het hoofd te bieden, noch om de bezorgdheid van ontwikkelingslanden met 
betrekking tot de werking van de landbouwmarkten weg te nemen. Ook andere 
beleidsterreinen van de EU, met name handel, maar ook energie en voedselveiligheid, hebben 
een grote impact op de ontwikkelingslanden, maar de uitdagingen op die gebieden kunnen 
niet in het kader van dit hervormingsvoorstel worden aangepakt. Zo zouden economische 
partnerschapsovereenkomsten de ontwikkelingslanden die netto-importeur van 
voedingsmiddelen zijn, de kans en de steun moeten bieden om hun landbouwsector herop te 
bouwen en te versterken. 

Het ontwikkelingsbeleid en de beleidsdialoog moeten op een gerichte manier worden gevoerd 
om ontwikkelingslanden de kans te geven van de internationale handel in landbouwproducten 
te profiteren en hierbij moderne instrumenten voor marktbeheer te gebruiken, zoals de EU 
doet. Een van de problemen in dit verband is de machtsconcentratie in bepaalde delen van de 
voedselvoorzieningsketen. In de ontwikkelingslanden zijn het traditioneel de grootste 
producenten die het meest voordeel halen uit een op uitvoer gericht landbouwstelsel.

De voornaamste uitdaging voor een samenhangend ontwikkelingsbeleid wordt duidelijk 
wanneer de belangen van de ontwikkelingslanden en Europa tegenstrijdig zijn. Op lange 
termijn moet het mogelijk zijn deze belangen met elkaar te verzoenen en een win-winsituatie 
te creëren. De rapporteur streeft ernaar de legitieme doelstellingen van het GLB niet onderuit 
te halen, maar gerichte aanpassingen aan te brengen waar hij het vanuit het perspectief van het 
ontwikkelingsbeleid nodig acht.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In overeenstemming met 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie moet de 
hervorming waarborgen dat het GLB 
rekening houdt met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking, met 
inbegrip van de op het niveau van de 
Verenigde Naties en andere 
internationale organisaties vastgestelde 
doelstellingen. Maatregelen die in het 
kader van deze verordening worden 
getroffen, mogen de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen, niet in het 
gedrang brengen, en moeten bijdragen 
aan de verbintenissen van de EU in de 
strijd tegen de klimaatverandering.

Motivering

Op grond van artikel 208 van het VWEU moet de EU voor iedere beleidsmaatregel van de EU 
die gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening houden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouw in de 
ontwikkelingslanden en het vergroten van de voedselzekerheid zijn essentiële EU-
doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. Het landbouwbeleid van de EU heeft 
externe gevolgen, vooral voor de handel in landbouwproducten. Het beginsel van een 
samenhangend ontwikkelingsbeleid vereist dat eventuele nadelige gevolgen van dit beleid 
voor de plaatselijke landbouwmarkten en producenten in de ontwikkelingslanden moeten 
worden onderzocht en waar mogelijk vermeden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een van de doelstellingen van het (26) Een van de doelstellingen van het 
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nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland en ecologische 
aandachtsgebieden. Deze verplichte 
praktijken moeten ook gelden voor 
landbouwers van wie het bedrijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een Natura 2000-
gebied dat onder Richtlijn 92/43/EEG van
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
valt, zolang deze praktijken verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijnen. Landbouwers die voldoen aan 
de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-

nieuwe GLB is een verhoging van de 
milieuprestatie van het GLB door de 
invoering van een verplichte 
"vergroenende" component van 
rechtstreekse betalingen in de vorm van 
steun voor klimaat- en milieuvriendelijke 
landbouwpraktijken die voor de gehele EU 
gelden. Daartoe moeten de lidstaten een 
deel van hun nationale maximum voor 
rechtstreekse betalingen gebruiken voor de 
toekenning van een jaarlijkse betaling, 
welke bovenop de basisbetaling komt en 
bestemd is voor landbouwers die daarvoor 
bepaalde praktijken moeten uitoefenen die 
in de eerste plaats aansluiten bij klimaat-
en milieubeleidsdoelen. Daarbij kan het 
gaan om eenvoudige, algemene, niet-
contractuele, jaarlijkse acties die verband 
houden met de landbouw en die verder 
gaan dan de naleving van de 
randvoorwaarden, zoals 
gewasdiversificatie, de instandhouding van 
blijvend grasland, ecologische 
aandachtsgebieden en de teelt van 
gewassen die een gunstig effect hebben op 
het klimaat en het milieu, die de 
productiekosten helpen verlagen en die de 
plaatselijke handel in diervoeder 
stimuleren. Deze verplichte praktijken 
moeten ook gelden voor landbouwers van 
wie het bedrijf geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een Natura 2000-gebied dat 
onder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand valt, zolang deze 
praktijken verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijnen. 
Landbouwers die voldoen aan de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91, moeten sowieso profiteren van 
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naleving van de "vergroenende" 
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

de "vergroenende" component zonder dat 
zij daarvoor nog aan verdere verplichtingen 
hoeven te voldoen, aangezien de 
milieuvoordelen van biologische landbouw 
al algemeen worden onderkend. Niet-
naleving van de "vergroenende" 
component moet leiden tot sancties op 
basis van artikel 65 van Verordening (EU) 
nr. [...] [HZV].

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen om een deel van hun nationale 
maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 

(33) De lidstaten moeten tot eind 2016 de 
mogelijkheid krijgen om een deel van hun 
nationale maximum in een aantal duidelijk 
omschreven gevallen te gebruiken voor de 
verlening van rechtstreekse gekoppelde 
steun voor bepaalde sectoren. De middelen 
die voor gekoppelde steun mogen worden 
gebruikt, moeten beperkt blijven tot een 
passend niveau, terwijl dergelijke steun 
alleen mag worden verleend in lidstaten of 
in bepaalde regio's van lidstaten die in een 
bijzondere situatie verkeren, waarin 
specifieke soorten landbouw of specifieke 
landbouwsectoren om economische, 
ecologische en/of sociale redenen van 
groot belang zijn. Het moet de lidstaten 
worden toegestaan ten hoogste 5 % van 
hun nationale maximum dan wel ten 
hoogste 10 % ingeval hun gekoppelde 
steun in ten minste één van de jaren in de 
periode 2010-2013 meer dan 5 % bedroeg, 
voor deze steun te gebruiken. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen, waarin 
voor een regio wordt aangetoond dat er 
bepaalde behoeften bestaan op gevoelige 
punten, moet het de lidstaten na 
goedkeuring van de Commissie worden 
toegestaan om meer dan 10 % van hun 
nationale maximum te gebruiken.
Gekoppelde steun mag alleen worden 
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verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

verleend voor zover dat als stimulans 
noodzakelijk is om de huidige productie in 
deze regio's op peil te houden. Deze steun 
moet ook beschikbaar zijn voor 
landbouwers die op 31 december 2013 
beschikken over bijzondere toeslagrechten 
die zijn toegewezen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 en die geen 
subsidiabele hectaren voor de activering 
van betalingsrechten hebben. Voorts moet 
de Commissie, wat betreft de goedkeuring 
van vrijwillige gekoppelde steun van meer 
dan 10 % van het jaarlijkse nationale 
maximum dat per lidstaat is vastgesteld, 
worden gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen aan te nemen 
zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe 
te passen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Een samenhangend ontwikkelingsbeleid

Overeenkomstig artikel 208 van het 
VWEU wordt bij de uitvoering van deze 
verordening rekening gehouden met de 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip 
van de op het niveau van de Verenigde 
Naties en andere internationale 
organisaties vastgestelde doelstellingen. 
Maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden getroffen, brengen de 
voedselproductiecapaciteit en de 
voedselzekerheid op lange termijn van de 
ontwikkelingslanden, en met name van de 
minst ontwikkelde landen, niet in het 
gedrang en dragen bij aan de 
verbintenissen van de EU in de strijd 
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tegen de klimaatverandering.

Motivering

Op grond van artikel 208 van het VWEU moet de EU voor iedere beleidsmaatregel van de EU 
die gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening houden met de doelstellingen 
inzake ontwikkelingssamenwerking. Het bevorderen van de landbouw in de 
ontwikkelingslanden en het vergroten van de voedselzekerheid zijn essentiële EU-
doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. Het landbouwbeleid van de EU heeft 
externe gevolgen, vooral voor de handel in landbouwproducten. Het beginsel van een 
samenhangend ontwikkelingsbeleid vereist dat eventuele nadelige gevolgen van dit beleid 
voor de plaatselijke landbouwmarkten en producenten in de ontwikkelingslanden moeten 
worden onderzocht en waar mogelijk vermeden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken en beboste gebieden als 
bedoeld in artikel 25, lid 2, onder b), punt 
ii).

De landbouwers zorgen ervoor dat ten 
minste 7 % van hun subsidiabele hectaren 
in de zin van artikel 25, lid 2, exclusief de 
als blijvend grasland gebruikte arealen, 
ecologisch aandachtsgebied is, zoals 
braakland, terrassen, landschapselementen, 
bufferstroken, met stikstofbindende 
gewassen beplant bouwland en beboste 
gebieden als bedoeld in artikel 25, lid 2, 
onder b), punt ii).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14, artikel 20, lid 5, artikel 22, lid 
6, artikel 35, lid 1, artikel 37, lid 1, en 
artikel 39 zijn evenwel van toepassing 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Artikel 14, artikel 20, lid 5, artikel 22, lid 
6, artikel 35, lid 1, artikel 37, lid 1, en 
artikel 39 zijn evenwel van toepassing 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

De artikelen 38 t/m 41 zijn van toepassing 
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tot en met 31 december 2016.
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