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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat een gemoderniseerd en goed-gefinancierd gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB), een van de meest geïntegreerde EU-beleidsterreinen, een 
cruciale rol vervult bij de verwezenlijking van belangrijke EU-doelstellingen, met 
inbegrip van voedselveiligheid, door consumenten kwalitatief hoogwaardig, veilig 
voedsel tegen betaalbare prijzen te bieden, terwijl het landschap en de natuurlijk 
omgeving behouden blijven en een eerlijke levenstandaard voor landbouwers wordt 
gewaarborgd; wijst erop dat het aantal regels inzake voedsel, gezondheid en 
milieubescherming die landbouwers moeten naleven sterk is toegenomen, terwijl het 
relatieve aandeel van het GLB in de EU-begroting blijft afnemen; onderstreept dat 
landbouwers moeten worden ondersteund bij de overstap naar milieuvriendelijke 
landbouwmethodes en moeten worden beloond voor het beschikbaar stellen van 
milieugoederen; 

2. wijst erop dat een mogelijke verlaging van de GLB-begroting rampzalige gevolgen zal 
hebben, enerzijds door stimulansen om te voldoen aan de hoogste landbouwnormen op 
te heffen, en anderzijds door voedselzekerheid en -veiligheid in de Unie in gevaar te 
brengen; benadrukt dat van landbouwers niet geëist kan worden dat ze aan nog meer 
voorwaarden voldoen zonder hun daarbij passende steun te bieden waarbij tegelijkertijd 
rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van elke lidstaat, vooral in het 
kader van investeringen en andere inspanningen om het milieu te ondersteunen en te 
beschermen, openbare diensten te verlenen en de biodiversiteit en voedselzekerheid en -
veiligheid te waarborgen;

3. herhaalt zijn verzoek om de GLB-begroting in het MFK 2021-2027 ten minste te 
handhaven op het niveau van de begroting 2014-2020 voor de EU-27 in reële termen, 
vanwege de fundamentele rol van het GLB bij het waarborgen van economische, 
maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Europese landbouw en de 
ontwikkeling van dynamische plattelandsgebieden; onderstreept dat er voor een 
veerkrachtige, duurzame en concurrerende EU-landbouwsector die het inkomen van 
landbouwers waarborgt, een stabiele en adequaat gefinancierde GLB-begroting nodig 
is; spreekt nogmaals zijn overtuiging uit dat de landbouw geen financieel nadeel mag 
ondervinden als gevolg van politieke besluiten zoals de sluiting van 
vrijhandelsovereenkomsten met betrekking tot de landbouw of politieke conflicten met 
handelspartners, de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU of de 
financiering van nieuw Europees beleid; benadrukt dat de bijdragen van de lidstaten tot 
1,3 % van hun bbp moeten worden verhoogd;

4. is fel gekant tegen het voorstel van de Commissie voor het volgende MFK, dat 
substantiële bezuinigingen op het GLB, met inbegrip van het Programma van speciaal 
op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (Posei-programma) voor 
de ultraperifere gebieden, met zich mee zou brengen; benadrukt dat deze bezuinigingen 
de verwezenlijking van de doelstellingen van het GLB in gebaar zouden brengen; 
onderstreept dat uitdagingen waar landbouwers mee te maken hebben, zoals oneerlijke 
handelspraktijken, toegenomen marktconcentratie en vrijhandelsovereenkomsten, in 
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combinatie met de toenemende klimaat- en weergerelateerde problemen, wellicht zelfs 
een toename van de GLB-begroting kunnen vergen; benadrukt dat de omvang van de 
bezuinigingen varieert naargelang de voor vergelijking gebruikte parameters; roept de 
Commissie op om met het oog op betere vergelijkbaarheid vanaf nu uitsluitend nog de 
huidige prijzen in het MFK weer te geven;

5. dringt aan op verhoging van de begrotingstoewijzingen in het MFK 2021-2027 voor 
Posei-programma's voor de ultraperifere regio's, die nog steeds de gevolgen van de 
crisis ondervinden en te kampen hebben met de structurele nadelen die genoemd 
worden in artikel 349 VWEU, zoals afgelegen ligging, insulair karakter, klein 
oppervlak, moeilijk reliëf en klimaat en economische afhankelijkheid van enkele 
producten;

6. verzoekt de Commissie om in het kader van het nieuwe MFK de benodigde financiële 
middelen uit te trekken om te voldoen aan de verplichtingen van de Unie met 
betrekking tot de eerste pijler van het GLB krachtens het toetredingsverdrag van Kroatië 
tot de Europese Unie1 voor de overgangsperiode die afloopt in 2022; 

7. is ingenomen met het op 31 mei 2018 door de ministers van Landbouw van Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje ondertekende memorandum over 
het toekomstige MFK en het GLB, waarin zij hun zorgen uitspreken over de door de 
Commissie voorgestelde bezuinigingen op de GLB-begroting in het MFK 2012-2027;

8. benadrukt de noodzaak om bestaande financiële toewijzingen te handhaven voor zowel 
rechtstreekse betalingen als een inkomensvangnet, dat beantwoordt aan de 
langetermijndoelstelling om over te gaan op een duurzamer Europees landbouwmodel 
dat het concurrentievermogen bevordert, alsook voor fondsen in het kader van de 
tweede pijler voor landbouwers en plattelandsbewoners; wijst erop dat bezuinigingen op 
rechtstreekse betalingen direct van invloed zijn op het inkomen van landbouwers; 
betreurt met name de voorgenomen aanzienlijke bezuinigingen op de tweede pijler van 
het GLB, die in hoge mate bijdraagt aan investeringen en werkgelegenheid, 
toegankelijkheid en territoriale aantrekkelijkheid, milieubescherming en klimaatactie in 
plattelandsgebieden, met name via financiering voor bottom-upbenaderingen van lokale 
vormen van ontwikkeling zoals het Leader-programma en door de gemeenschap 
gestuurde plaatselijke ontwikkeling; dringt er bij de Commissie op aan om in het kader 
van de tweede pijler voor de ultraperifere gebieden volledig autonome en 
onafhankelijke programma's voor plattelandsontwikkeling op te zetten, vergelijkbaar 
met de Posei-maatregelen in het kader van de eerste pijler; herinnert eraan dat het 
behoud en het scheppen van werkgelegenheid in de EU de belangrijkste doelstelling van 
deze Commissie is; wijst daarom de plannen van de Commissie om aanzienlijk te 
snijden in de EU-begroting voor plattelandsontwikkeling met kracht van de hand en 
verlangt behoorlijke financiering voor het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo); benadrukt dat er niet van uitgegaan mag worden dat 
het begrotingstekort zal worden aangevuld met nationale medefinanciering uit hoofde 
van de tweede pijler;

9. herhaalt dat de totale beschikbare financiering voor het Elfpo en het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor de komende periode 382 855 000 000 EUR in 

                                               
1 PB L 112 van 24.04.2012, blz. 10.
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constante prijzen moet bedragen om overeen te komen met het voor de periode 2014-
2020 toegewezen bedrag;

10. benadrukt dat de verwachting dat 40 % van de GLB-financiering zal worden besteed 
aan klimaatmaatregelen alleen uitkomt als de middelen voor milieu- en 
klimaatregelingen niet afhankelijk worden gemaakt van de vermindering van de 
betalingen zoals beschreven in artikel 15 van het voorstel tot vaststelling van regels 
voor door de lidstaten in het kader van het GLB op te stellen strategische plannen 
(COM(2018)0392);

11. merkt op dat de verlaging van de middelen in het kader van de tweede pijler een 
belemmering vormt voor de economische ontwikkeling in plattelandsgebieden, de 
overgang naar een koolstofarme economie, de bestendigheid tegen klimaatverandering, 
de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve landbouwtechnologieën en duurzaam 
bosbeheer, en de bevordering van de sociale inclusie, het terugdringen van de armoede 
en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden;

12. neemt kennis van het voorstel van de Commissie betreffende externe convergentie van 
de niveaus van rechtstreekse betalingen tussen lidstaten; onderstreept dat een dergelijke 
convergentie alleen mogelijk is als de GLB-begroting op zijn minst in reële termen 
gehandhaafd blijft;

13. dringt erop aan dat meer gebruik wordt gemaakt van de instrumenten van het 
cohesiebeleid en van de financiële middelen voor duurzame ontwikkeling van 
plattelandsgebieden, om de ontwikkelingsachterstand en ontvolking in die gebieden 
tegen te gaan;

14. herinnert de Commissie aan haar toezegging om de begroting voor het Posei-
programma op het huidige niveau te handhaven;

15. herhaalt zijn verzoek om een hervorming van het stelsel van eigen middelen van de EU; 
benadrukt dat de douanerechten op landbouwproducten als inkomstenbron voor de EU-
begroting moeten worden gehandhaafd; wijst op de afname van de inkomsten uit 
douanerechten in de afgelopen jaren, als gevolg van het feit dat de daling van de 
gemiddelde tarieven sneller verloopt dan de toename van het handelsvolume; wijst op 
de inconsistentie van de focus op een op uitvoer gerichte landbouw, die ervoor zorgt dat 
gevoelige sectoren met grotere concurrentie te maken krijgen, terwijl de tarieven 
worden verlaagd waardoor het fundament dat nodig is om dezelfde sectoren te 
behouden voor de publieke goederen die zij leveren, wordt ondermijnd;

16. benadrukt de noodzaak van een wettelijk bindende en verplichte tussentijdse herziening 
van het MFK;

17. benadrukt dat een onrechtstreekse inkomstenverbetering, met name voor kleine en 
middelgrote landbouwers, ook kan worden verwezenlijkt door voor de landbouwers de 
administratieve rompslomp van het GLB daadwerkelijk te verminderen, de flexibiliteit 
van de controles te vergroten en een betere en transparantere werking van de 
voedselvoorzieningsketen te realiseren; onderstreept hoe belangrijk adviesdiensten zijn 
bij het verstrekken van onafhankelijk advies aan landbouwers over aanpassing en 
verbetering van hun methodes, met inbegrip van klimaatmaatregelen en manieren om 
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minder afhankelijk te worden van basisproducten;

18. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de werking van de crisisreserve 
tegen het licht te houden, met name de mogelijkheid om ongebruikte middelen van de 
nieuwe landbouwreserve naar het volgende jaar over te hevelen; is het niet eens met en 
is bezorgd over het feit dat de oorspronkelijke bedragen om het fonds te vormen niet 
van buiten de GLB-begroting, maar wel in 2020 uit de rechtstreekse betalingen zullen 
worden geput en niet aan de landbouwers zullen worden terugbetaald. dringt dan ook 
aan op de opzet van een onafhankelijke crisisreserve voor de landbouw, buiten de GLB-
begroting om;

19. is van mening dat het voorstel van de Commissie om financiële discipline uit te breiden 
tot alle begunstigden van rechtstreekse betalingen niet zal leiden tot een beter evenwicht 
bij de verdeling van de rechtstreekse betalingen tussen landbouwbedrijven van 
verschillende omvang; verwacht derhalve dat de momenteel toegepaste vrijstelling van 
het mechanisme voor financiële discipline voor landbouwers die meer dan 2 000 EUR 
aan rechtstreekse betalingen ontvangen, gehandhaafd zal blijven;

20. pleit ervoor de begroting van de regeling voor fruit, groenten en melk op school ten 
minste op het huidige niveau te handhaven, aangezien deze regeling belangrijk is voor 
de bevordering van gezond eten en het aanleren van positieve eetgewoonten door 
kinderen en jongeren;

21. wijst op het risico dat het terugbrengen van de middelen voor het GLB en het 
cohesiebeleid leidt tot een beperkte speelruimte bij het ondersteunen van 
ondernemerschap in plattelandsgebieden en van territoriale ontwikkeling op het gebied 
van infrastructuur;

22. roept ertoe op milieu- en klimaatdoelstellingen en GLB-financiering beter met elkaar in 
evenwicht te brengen, aangezien het voorstel van de Commissie tot meer ambitie op dit 
gebied (40 % van de volledige GLB-begroting voor klimaatdoeleinden en 30 % van de 
financiering in het kader van pijler II voor het milieu) er in combinatie met de 
substantiële bezuinigingen toe leidt dat het GLB aanmerkelijk minder goed in staat zal 
zijn de doelen op het gebied van modernisering en herstructurering van de 
agrovoedingssector te halen;

23. wijst erop hoe belangrijk het is de douanecontroles op de invoer van landbouw- en 
voedingsproducten in de EU verder op te voeren en een specifieke begrotingslijn op te 
nemen in rubriek IV (11) "Grensbeheer" om het potentieel van de douane-unie volledig 
te verwezenlijken en illegale handel en fraude te voorkomen.

24. is van mening dat uitgaven voor marktmaatregelen zoals overheidsinterventie en 
particuliere opslagsteun een eigen begrotingslijn zouden moeten hebben en niet 
uitsluitend op de reservefondsen voor landbouw zouden moeten zijn aangewezen; 
onderstreept dat reservefondsen voor landbouw in de eerste plaats gebruikt zouden 
moeten worden om snel op te treden in geval van ernstige omstandigheden die normale 
ontwikkelingen op de markt overstijgen en van invloed zijn op de productie, verwerking 
en distributie van landbouwproducten in de EU;

25. wijst erop dat het convergentieproces tijdens het MFK 2021-2027 volledig moet worden 
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afgerond om eerlijke concurrentie tussen de lidstaten te bewerkstelligen en de 
beginselen van gelijkheid overal in de EU toe te passen, en dat het besluit van de 
Europese Raad, als opgenomen in de conclusies van het voorzitterschap van 25-
25 oktober 2002, volledig ten uitvoer moet worden gelegd;

26. onderstreept dat generatievernieuwing een van de belangrijkste problemen is, en is 
daarom van mening dat jonge boeren die een landbouwbedrijf opstarten, naast 
vestigingssteun de eerste jaren dat zij landbouw bedrijven, ook specifieke steun moeten 
ontvangen;

27. stelt vast dat epidemieën en ongunstige weersomstandigheden de veestapel en de 
landbouwgrond in de meeste lidstaten ernstige schade hebben toegebracht, en pleit voor 
meer financiële steun om de verliezen van landbouwers te compenseren;

28. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om 10 miljoen EUR toe te wijzen aan 
het cluster Voedsel en natuurlijke hulpbronnen van Horizon Europa om innovatie en 
onderzoek op het gebied van landbouw en voedsel te ontwikkelen en te bevorderen; 
dringt er bij de EU-instellingen op aan dit niveau van budgettaire ambitie te handhaven 
in het hele proces van goedkeuring van het MFK, met name gezien de geplande 
bezuinigingen in de tweede pijler;

29. wijst erop dat, om opnieuw steun te vergaren voor een van voldoende middelen 
voorzien GLB, de hervormingen voor de volgende financieringsperiode meer 
kosteneffectiviteit moeten laten zien, bijvoorbeeld door meer middelen te doen 
toekomen aan landbouwers met een lager inkomen.
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