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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Parlement gebruik te maken van zijn nieuwe bevoegdheden uit hoofde 
van het Verdrag van Lissabon om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) groen en 
duurzaam te maken. Zij is van mening dat verdere intensivering van de landbouw, zoals 
bepleit door bepaalde landbouwlobbygroepen, moet worden voorkomen omdat dat 
economisch en ecologisch contraproductief is. Indienster vraagt onder andere om een 
duidelijke en ambitieuze vergroening van de eerste pijler van het GLB, een verhoging van de 
medefinanciering voor eco-actie in de landbouw naar 60 tot 80 %, het uittrekken van 
minimaal 35 % van de middelen ten bate van milieu en landschap en afschaffing van de 
mogelijkheid om middelen over te hevelen van de ene pijler naar de andere. Indienster roept 
het Parlement op een krachtig voorvechter te worden van een milieuvriendelijk Europees 
landbouwbeleid voor de toekomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

In oktober 2011 publiceerde Commissie vier wetgevingsvoorstellen die tezamen het "pakket" 
voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 vormen. Sindsdien hebben er 
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voortdurend onderhandelingen plaatsgehad, zowel binnen de Raad als binnen het Parlement, 
gevolgd door interinstitutionele onderhandelingen.

Dit proces mondde in juni 2013 uit in een politiek akkoord over het nieuwe GLB. Het 
akkoord werd afgerond in september 2013 en kreeg formeel zijn beslag met de plenaire 
stemming in het Europees Parlement in november 2013 en de vaststelling door de Raad in 
december 2013.

De definitieve verordeningen werden vervolgens in het Publicatieblad van de Europese Unie 
gepubliceerd, waarmee het nieuwe GLB op 1 januari 2014 van kracht werd, uitgezonderd het 
nieuwe stelsel van rechtstreekse betalingen, dat pas op 1 januari 2015 ingaat, na een 
overgangsperiode voor de nodige aanpassingen.

Ten aanzien van de in het verzoekschrift gedane suggesties wil de Commissie de volgende 
opmerkingen maken, uitgaande van de uiteindelijke vormgeving van het nieuwe GLB.

Vergroening: essentieel voor het nieuwe GLB is dat vergroening een verplichte voorwaarde 
voor de nieuwe rechtstreekse betalingen vormt. Ingeval de begunstigden ernstig in gebreke 
blijven, kunnen de groene betalingen worden gestaakt en kan er een aanvullende boete van 
25 % worden opgelegd (m.i.v. 2018). De vergroening biedt dus een krachtig raamwerk om de 
komende jaren in Europa tot duurzame landbouw te komen.

De vergroeningseisen bestaan uit drie verplichte elementen:
Ten eerste houdt het nieuwe GLB de verplichting in dat er op ten minste 5 % van het areaal 
van bedrijven met meer dan 15 ha bouwland ecologische aandachtsgebieden (EAG's) worden 
ingericht. In EAG's mag alleen ecologisch duurzame productie plaatsvinden, waarvan de 
bijzonderheden (waaronder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) in thans in 
voorbereiding zijnde gedelegeerde handelingen worden vastgelegd.  In 2017 vindt een 
evaluatie van de EAG-verplichting plaats, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de 
areaaldrempel tot 7 % wordt opgevoerd.
Ten tweede is het verplicht de verhouding tussen blijvend grasland en cultuurgrond te 
handhaven. Daarnaast geldt er voor blijvend grasland een verbod op ploegen in vanuit 
milieuoogpunt gevoelige gebieden.
Ten derde bestaat de eis tot gewasdiversificatie: boeren met meer dan 10 ha bouwland moeten 
ten minste twee gewassen telen en boeren met meer dan 30 ha ten minste drie. De hoofdteelt 
mag ten hoogste 75 % van het bouwland beslaan en de twee voornaamste gewassen mogen 
maximaal 95 % in beslag nemen.

Wat betreft de plattelandsontwikkeling is er een medefinancieringspercentage van 75 % voor 
agromilieu- en -klimaatmaatregelen (AMKM's) mogelijk, met de mogelijkheid van een 
verhoging tot 85 % in de minder ontwikkelde regio's, de ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee. Voorts moet 30 % van de EU-bijdrage aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma specifiek bestemd zijn voor maatregelen ter tempering 
van de gevolgen van en aanpassing aan de klimaatverandering en voor milieumaatregelen. 
Deze 30 % moet besteed worden aan plattelandsontwikkeling in de vorm van AMKM's, 
biologische landbouw, bosbouw, Natura 2000 en investeringen voor milieu en klimaat. De 
nationale en regionale instanties die met de programmering belast zijn kunnen hogere 
percentages dan het genoemde minimum voor deze doelen inzetten. 
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Risico- en crisisbeheersinstrumenten worden ingezet om boeren te beschermen tegen 
schokeffecten en toenemende risico's (bijv. prijsvolatiliteit) op concurrerende en mondiale 
markten. Deze dragen bij tot een zekere mate van zekerheid, zodat de productie levensvatbaar 
kan blijven en boerenbedrijven in de EU blijven bestaan. Daarom biedt het nieuwe 
plattelandsontwikkelingsbeleid steun voor dergelijke maatregelen in de vorm van 
medefinanciering. Voor de nationale en regionale programmeringsinstanties is dit echter een 
"optie", zodat ze rekening kunnen houden met de nationale/regionale situatie, in plaats van 
een ongerichte benadering te volgen.

Wat betreft de overdracht van begrotingsgelden van de tweede naar de eerste pijler, verdient 
vermelding dat het aan de lidstaten is om voor deze mogelijkheid te kiezen, zij het binnen 
welbepaalde grenzen (ten hoogste 15 of 25 %, afhankelijk van de lidstaat). Daarnaast voorziet 
het nieuwe GLB ook in de mogelijkheid van overdrachten van de eerste naar de tweede pijler 
(maximaal 15 %).

Conclusie
Het nieuwe GLB is op 1 januari 2014 van kracht geworden (uitgezonderd bepaalde 
onderdelen, die op 1 januari 2015 starten), zodat verdere ingrepen in dit stadium niet 
opportuun zijn. In 2017 wordt de EAG-verplichting geëvalueerd, wat wellicht in 
wetgevingsvoorstellen uitmondt. Ten aanzien van de in het verzoekschrift verlangde 
"groenere" koers van het landbouwbeleid moet worden gesteld dat het nieuwe GLB een 
krachtig gemeenschappelijk raamwerk biedt voor de inzet van verscheidene instrumenten die 
de landbouw in de EU duurzamer zullen maken.


