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Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III (2019/2213 
(BUD))

Geachte heer Van Overtveldt,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens 
haar vergadering van 22 januari 2020 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft het onderwerp op 26 maart via een 
schriftelijke procedure bestudeerd. Zij heeft besloten de bevoegde Begrotingscommissie te 
verzoeken om onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

(ondertekend) Norbert Lins
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SUGGESTIES

A. overwegende dat 2021 het eerste jaar van de uitvoering van het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) moet worden en overwegende dat de Commissie een nieuwe 
begrotingsstructuur gaat voorstellen; 

B. overwegende dat de Commissie een herziening van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) heeft voorgesteld die uit drie afzonderlijke 
wetgevingsvoorstellen bestaat, en overwegende dat het herziene GLB vrijwel zeker niet 
in 2021 in werking zal treden;

C. overwegende dat de Commissie een voorstel heeft ingediend voor een verordening tot 
vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor wat betreft de middelen en de toepassing ervan in 
2021;

D. overwegende dat het onderdeel landbouw en plattelandsontwikkeling de grootste 
uitgavenpost van de begroting zal blijven, omdat de uitgaven op het niveau van de Unie, 
anders dan in de meeste andere sectoren, grotendeels in de plaats komen van nationale 
uitgaven; overwegende dat het van essentieel belang is ervoor te zorgen dat alle nieuwe 
eisen die als gevolg van de Europese Green Deal aan de landbouwsector als worden 
gesteld, op passende wijze met extra begrotingsmiddelen worden ondersteund;

1. verzoekt de Commissie een begrotingsstructuur voor te stellen die in overeenstemming 
is met de algemene beginselen van eenheid, universaliteit, jaarperiodiciteit, specialiteit, 
en in het bijzonder met de beginselen van transparantie en goed financieel beheer, zodat 
het Parlement zijn controlebevoegdheid ten volle kan uitoefenen; dringt er daarom bij 
de Commissie op aan om voor landbouw en plattelandsontwikkeling een 
begrotingsstructuur voor te stellen die gedetailleerd genoeg is, zoals het geval is voor 
het huidige MFK;

2. merkt op dat het GLB, samen met andere beleidsmaatregelen van de Unie, een 
belangrijke rol zal moeten spelen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de 
Europese Green Deal;

3. herhaalt het standpunt van het Parlement dat de GLB-begroting op zijn minst op het 
huidige niveau moet worden gehandhaafd, met name in het licht van de nieuwe eisen 
die aan het GLB worden gesteld als bijdrage aan de klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen van de Unie, in overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs, alsook op het gebied van voedselzekerheid, economische groei, territoriaal 
en sociaal evenwicht, gezondheids- en economische crises, markten die risico lopen op 
volatiliteit of sluiting, en andere factoren die van invloed zijn op de voedselzekerheid;

4. verzoekt de Commissie om in haar voorstel en het latere wijzigingsbesluit voor de 
ontwerpbegroting 2021 rekening te houden met het resultaat van het politieke akkoord 
dat moet worden bereikt over de overgangsmaatregelen voor het jaar 2021 
(COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); verzoekt de lidstaten voorts om tijdig voldoende 
middelen toe te wijzen voor de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de aan de 
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Unie gerapporteerde gegevens en indicatoren, teneinde volledig te voldoen aan het 
beleid inzake een resultaatgerichte begroting; dringt aan op de noodzaak van kwalitatief 
hoogstaande gegevens en indicatoren om het GLB naar behoren te kunnen beoordelen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan het demografische probleem en het gebrek aan 
generatievernieuwing waar de landbouwsector mee te maken heeft, aan te pakken en 
dringt voorts aan op toereikende ondersteuningsmaatregelen voor jonge landbouwers en 
gendergelijkheid op het platteland;

6. blijft erop aandringen dat alle ontvangsten ten bate van de begroting van de Unie die 
voortvloeien uit bestemmingsontvangsten of terugbetalingen in verband met 
onregelmatigheden in de landbouw in voorgaande jaren binnen deze afdeling moeten 
blijven;

7. herhaalt dat een aanzienlijk deel van de middelen uit het programma Horizon Europa 
bestemd moet zijn voor de agrovoedingssector, met name in de bredere context van de 
‘van boer tot bord’-strategie; is overtuigd van het belang van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in deze sector en van het waarborgen dat de resultaten van onderzoek en 
innovatie op het niveau van het landbouwbedrijf terechtkomen; is voorstander van een 
verhoging van de kredieten van het programma ter waarborging van veilige en 
hoogwaardige levensmiddelen en innovatieve vormen van landbouw in de Unie;

8. vraagt om aanhoudende steun voor lopende en nieuwe proefprojecten en 
voorbereidende acties.


