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SUGGESTIES

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

1. betreurt het dat er gezien het door het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 
opgelegde plafond voor rubriek 2 in 2016 waarschijnlijk bezuinigd zal worden op grote 
uitgavenposten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waaronder 
rechtstreekse betalingen en marktmaatregelen;

2. neemt in dit verband kennis van de voorgestelde 63,1 miljard EUR aan 
vastleggingskredieten (-0,1 % ten opzichte van 2015, waarbij de gevolgen van de 
herprogrammering geneutraliseerd zijn) en 55,9 miljard EUR aan betalingskredieten (-
0,2 %) in de ontwerpbegroting (OB) 2016 voor rubriek 2;

3. merkt op dat er in OB 2016 een marge van 1,2 miljard EUR onder het maximum voor 
vastleggingen wordt ingeruimd, en een marge van 1,1 miljard EUR onder het 
submaximum voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF); dringt erop aan de 
marge in rubriek 2 te behouden om een mogelijke crisis in de agrarische sector het hoofd 
te kunnen bieden; is in afwachting van de nota van wijzigingen van de Commissie, die in 
oktober 2015 wordt verwacht en gebaseerd moet zijn op de laatste informatie over de 
financiering van het ELGF;

4. onderstreept dat OB 2016 het eerste jaar is dat de rechtstreekse betalingen die in het leven 
waren geroepen met Verordening (EU) nr. 1307/2013 volledig worden uitgevoerd;   neemt 
in dit verband kennis van een afname van de begroting van het ELGF met 1,4 % aan 
vastleggingen en kredieten, als gevolg van overhevelingen tussen de twee pijlers van het 
GLB; 

5. wijst erop dat volgens de OB 2016 de vastleggingskredieten voor het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) met 2,8 % zouden stijgen en de 
betalingskredieten met 6,3 %; benadrukt echter dat de stijging een logisch effect is van de 
late programmering van de nieuwe programma's in de periode 2014-2020 en de afronding 
van de programma's uit de periode 2007-2013;

6. is ingenomen met de maatregelen waarmee het niveau van de nog uitstaande 
vastleggingen onder controle gebracht kan worden, en beschouwt ze als voorwaarde voor 
een succesvol begin van de programmeringsperiode 2014-2020; verzoekt de Raad en de 
lidstaten dan ook met klem alle nodige maatregelen te nemen om de lopende 
betalingsaanvragen in behandeling te nemen;

7. betreurt de bezuinigingen op de begroting voor interventies op de landbouwmarkten ten 
opzichte van 2015; is het oneens met de Commissie dat de noodmaatregelen in verband 
met het Russische embargo op de import van bepaalde landbouwproducten uit de EU 
beperkt moeten blijven tot 2015, gezien de intentie die Rusland heeft geuit om het verbod 
op ingevoerde producten te verlengen tot begin 2016; is bang dat er in 2016 
dientengevolge nog verdere marktinterventies nodig zullen zijn om de landbouwers in de 
EU te steunen die getroffen zijn door het embargo;
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8. dringt erop aan dat er middelen moeten worden verstrekt ter compensatie van het 
economisch verlies dat landbouwers hebben geleden als gevolg van marktcrises en 
sanitaire of fytosanitaire crises zoals Xylella fastidiosa, en herhaalt dat daartoe de 
beschikbare marges in rubriek 2 moeten worden gebruikt;

9. betreurt de voorgestelde bezuinigingen van 2 miljoen euro voor het 
schoolmelkprogramma van 77 miljoen EUR in de kredieten voor 2015 naar 75 miljoen 
EUR in de OB voor 2016; herhaalt het verzoek van het Parlement om een verhoging van 
20 miljoen EUR per jaar voor deze regeling; is verheugd over de kleine verhoging van de 
schoolfruitregeling naar 150 miljoen EUR; benadrukt dat beide programma's nuttig en 
efficiënt zijn gebleken in de lidstaten, en onderstreept hun belang gezien de huidige crisis 
en de mate van ondervoeding bij kinderen in de Unie;

10. dringt erop aan dat alle ontvangsten die naar de EU-begroting gaan als gevolg van de 
superheffing of van alle andere bestemmingsontvangsten uit de landbouw in 2014/2015 in 
rubriek 2 blijven staan;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat de fondsen die in de begroting 
voor 2016 zijn toegewezen aan de reserve voor crises in de landbouwsector en vervolgens 
niet uitgegeven worden, voor het volgende begrotingsjaar volledig in rubriek 2 behouden 
blijven voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers, als voorzien in Verordening (EU) 
nr. 1306/2013;

12. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de significante prijsvolatiliteit van 
landbouwproducten, die negatieve gevolgen heeft voor het inkomen van landbouwers, 
steeds in het oog te houden en daar waar nodig snel en doeltreffend in te grijpen;

13. is ingenomen met de hoeveelheid middelen die is toegewezen voor steun aan de bijenteelt, 
daar het Parlement deze activiteit altijd als prioriteit voor de toekomst van de landbouw en 
voor het behoud van de biodiversiteit heeft aangemerkt;

14. vestigt de aandacht op de doelstellingen inzake de verbetering van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese landbouw, en wenst dat er 
middelen worden uitgetrokken om deze doelstellingen te verwezenlijken.


