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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. 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. De rapporteur spreekt zijn volle steun uit voor de vergroenende component van 
het Commissievoorstel, maar is tevens van mening dat een omvangrijkere hervorming van het 
GLB, waarin de rechtstreekse betalingen sterker worden aangemoedigd en de gekoppelde 
steun geleidelijk wordt stopgezet, op een doeltreffendere manier een einde zou kunnen maken 
aan de overblijvende praktijken waarmee het GLB de mondiale markten verstoort. 

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.

● Het GLB moet tevens transnationale samenwerking bevorderen inzake 
landbouwonderzoek en -ontwikkeling op gebieden die relevant zijn voor 
ontwikkelingslanden en hun specifieke behoeften. 
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In de mededeling van de Commissie en de conclusies van de Raad betreffende een 
beleidskader voor voedselzekerheid wordt benadrukt dat essentiële groepen 
belanghebbenden, zoals groepen die zich inzetten voor de ontwikkeling van 
gemeenschappen, landbouwersorganisaties en vrouwenverenigingen, moeten worden 
betrokken bij de beleidsvorming en onderzoeksprogramma's betreffende plattelands- en 
landbouwontwikkeling. 

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. In de ruimere context van 
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kan meer worden gedaan om het delen van kennis en 
de samenwerking te verbeteren op het gebied van onderzoek en ontwikkeling die voor 
ontwikkelingslanden relevant zijn; zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan mogelijke 
synergie tussen programma's zoals het Europees Partnerschap voor innovatie (EIP) en het 
Europees nabuurschapsprogramma voor landbouw- en plattelandsontwikkeling (ENPARD).

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:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De hervorming moet, 
overeenkomstig artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie, 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. Bij de 
bevordering van duurzame landbouw 
moet de EU zich baseren op de conclusies 
van de Internationale beoordeling van 
landbouwkennis, wetenschap en 
technologie voor ontwikkeling (IAASTD).

Or. en

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. Een samenhangend ontwikkelingsbeleid 
gaat verder dan "geen schade berokkenen", wat inhoudt dat ook moet worden gekeken naar 
mogelijke synergie met het landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU. In deze 
context kan de IAASTD als leidraad dienen voor de bevordering van duurzame landbouw 
binnen en buiten de EU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De aanpak van de plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER -
waarbij van onderop ten volle rekening 
wordt gehouden met de multisectorale 

(38) De aanpak van de plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER -
waarbij van onderop ten volle rekening 
wordt gehouden met de multisectorale 



PE485.892v01-00 6/11 PA\895748NL.doc

NL

behoeften voor endogene 
plattelandsontwikkeling - heeft al een 
aantal jaren bewezen vruchten af te werpen 
op het gebied van de bevordering van de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Het 
LEADER-initiatief moet daarom worden 
voortgezet en verplicht worden toegepast 
op alle 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

behoeften voor endogene 
plattelandsontwikkeling - heeft al een 
aantal jaren bewezen vruchten af te werpen 
op het gebied van de bevordering van de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Het 
LEADER-initiatief moet daarom worden 
voortgezet en verplicht worden toegepast 
op alle 
plattelandsontwikkelingsprogramma's. Ook 
het verkennen van mogelijke synergie via 
samenwerking met lokale 
ontwikkelingsactoren in 
ontwikkelingslanden moet worden 
aangemoedigd.

Or. en

Motivering

Deze overweging moet aansluiten bij de voorgestelde wijzigingen op het artikel betreffende 
samenwerkingsprojecten in het kader van LEADER..

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De innovatieve projecten in het kader 
van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. De resultaten van 
dergelijke projecten moeten worden 
verspreid om ervoor te zorgen dat de hele 
sector ervan kan profiteren.

(52) De innovatieve projecten in het kader 
van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. Samenwerking met 
innovatienetwerken in 
ontwikkelingslanden die gelijkaardige 
doelstellingen nastreven moet worden 
aangemoedigd. De resultaten van 
dergelijke projecten moeten worden 
verspreid om ervoor te zorgen dat de hele 
sector ervan kan profiteren.

Or. en
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Motivering

Deze overweging moet aansluiten bij de voorgestelde wijzigingen op de artikelen betreffende 
het EIP.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – laatste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle prioriteiten dragen bij aan de 
horizontale doelstellingen inzake innovatie, 
milieu en het matigen van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Alle prioriteiten dragen bij aan de 
horizontale doelstellingen inzake innovatie, 
milieu en het matigen van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, en sluiten 
indien mogelijk aan bij de EU-
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking.

Or. en

Motivering

Zoals in de Europa 2020-strategie wordt vermeld, moeten de doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking beter aan bod komen in andere beleidsvormen van de EU. Deze 
verwijzing moet hier worden opgenomen om het kader te creëren voor concrete 
amendementen op de bepalingen betreffende LEADER en het EIP.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Een samenhangend ontwikkelingsbeleid

De hervorming moet, overeenkomstig 
artikel 208 van het VWEU, 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. 
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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. Bij de 
bevordering van duurzame landbouw 
moet de EU zich baseren op de conclusies 
van de Internationale beoordeling van 
landbouwkennis, wetenschap en 
technologie voor ontwikkeling (IAASTD).

Or. en

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. Een samenhangend ontwikkelingsbeleid 
gaat verder dan "geen schade berokkenen", wat inhoudt dat ook moet worden gekeken naar 
mogelijke synergie met het landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU. In deze 
context kan de IAASTD als leidraad dienen voor de bevordering van duurzame landbouw 
binnen en buiten de EU.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Samenwerking tussen actoren die in 
verschillende regio's of lidstaten zijn 
gevestigd, komt eveneens in aanmerking 
voor steun.

7. Samenwerking tussen actoren die in 
verschillende regio's of lidstaten zijn 
gevestigd en samenwerking met actoren 
uit ontwikkelingslanden komen eveneens 
in aanmerking voor steun.

Or. en

Motivering

Een samenhangend ontwikkelingsbeleid gaat verder dan "geen schade berokkenen", wat 
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inhoudt dat ook moet worden gekeken naar mogelijke synergie tussen interne beleidsvormen 
van de EU en de doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. De 
samenwerkingsmaatregelen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU 
kunnen transnationale initiatieven steunen waarbij ook entiteiten in ontwikkelingslanden 
betrokken zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interterritoriale en transnationale 
samenwerkingsprojecten; 

(a) interterritoriale en transnationale 
samenwerkingsprojecten, met inbegrip van 
samenwerkingsprojecten met 
ontwikkelingslanden; 

Onder "interterritoriale samenwerking" 
wordt verstaan samenwerking binnen een 
lidstaat. Onder "transnationale 
samenwerking" wordt verstaan 
samenwerking tussen gebieden in 
verscheidene lidstaten en met gebieden in 
derde landen.

Onder "interterritoriale samenwerking" 
wordt verstaan samenwerking binnen een 
lidstaat. Onder "transnationale 
samenwerking" wordt verstaan 
samenwerking tussen gebieden in 
verscheidene lidstaten en met gebieden in 
derde landen.

Or. en

Motivering

Een samenhangend ontwikkelingsbeleid gaat verder dan "geen schade berokkenen", wat 
inhoudt dat ook moet worden gekeken naar mogelijke synergie tussen interne beleidsvormen 
van de EU en de doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking. In de mededeling van de 
Commissie en de conclusies van de Raad betreffende een beleidskader voor voedselzekerheid 
wordt benadrukt dat essentiële groepen belanghebbenden, zoals groepen die zich inzetten 
voor de ontwikkeling van gemeenschappen, landbouwersorganisaties en 
vrouwenverenigingen, moeten worden betrokken bij de beleidsvorming betreffende 
plattelands- en landbouwontwikkeling. Dit kan ook worden gesteund via transnationale 
uitwisselingen in het kader van LEADER-projecten.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bevordert de uitwisseling op het 
gebied van onderzoek, kennis en 
technologie die relevant zijn voor de 
landbouwproductiviteit en duurzame 
betrekkingen tussen de EU en 
ontwikkelingslanden, waarbij specifiek 
aandacht wordt besteed aan de behoeften 
van kleine landbouwers.

Or. en

Motivering

Een samenhangend ontwikkelingsbeleid gaat verder dan "geen schade berokkenen", wat 
inhoudt dat ook moet worden gekeken naar mogelijke synergie tussen interne beleidsvormen 
en het ontwikkelingsbeleid van de EU. In de mededeling van de Commissie over een 
beleidskader van de EU voor voedselzekerheid wordt benadrukt dat de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en landbouwersorganisaties bij de beleidsvorming en 
onderzoeksprogramma's, evenals contacten tussen landbouwersorganisaties uit de EU en 
ontwikkelingslanden moeten worden bevorderd. Het EIP kan bijdragen aan het delen van 
ervaringen en innovatieve instrumenten die zowel voor landbouwers in Europa als in 
ontwikkelingslanden relevant zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) samen te werken met relevante 
netwerken en instellingen in 
ontwikkelingslanden.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 61, lid 1, letter d bis (nieuw).
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