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Europees Parlement
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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
De voorzitter

30.3.2020

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: advies over een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-
programma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK (2020/2051(INL))

Geachte heer Van Overtveldt,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling gevraagd advies uit te brengen aan uw commissie. Op 27 maart 2020 
besloten de coördinatoren van de commissie AGRI om dat advies in briefvorm uit te brengen.

De commissie AGRI bestudeerde het onderwerp op 27 maart 2020 volgens de schriftelijke 
procedure. Zij besloot om de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Hoogachtend,

(handtekening) Norbert Lins
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SUGGESTIES

- gezien het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
31 oktober 2019 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 
nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en 
verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, 
(EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 
20211,

A. overwegende dat de Commissie op 31 oktober 2019 al een voorstel heeft ingediend voor 
een verordening tot vaststelling van overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van andere relevante 
verordeningen;

B. overwegende dat de voorgestelde overgangsmaatregelen voor het Elfpo en het ELGF tot 
doel hebben betalingen aan begunstigden te waarborgen na de periode die onder het 
huidige MFK valt, en overwegende dat het voorstel specifieke bepalingen bevat waarover 
de medewetgevers moeten beslissen;

C. overwegende dat dit voorstel als basis kan dienen voor soortgelijke overgangsbepalingen 
voor andere programma’s, niet alleen in de zin van technische oplossingen, maar ook als 
voorbeeld van de positieve impact die dergelijke voorstellen hebben op de stabiliteit van 
de betrokken sectoren;

D. overwegende dat de Commissie in haar voorstel voor de overgangsmaatregelen voor het 
GLB geen nieuwe regels heeft vastgesteld maar is uitgegaan van een uitbreiding van de 
bestaande regels en van de invoering van de mogelijkheid om nieuw geld te gebruiken, en 
overwegende dat deze aanpak van cruciaal belang zou kunnen blijken voor de tijdige 
goedkeuring van de overgangsmaatregelen;

E. overwegende dat de agrovoedingssector tijdens de overgangsperiode naar verwachting 
aan alle bestaande vereisten zal voldoen, en overwegende dat het huidige niveau van de 
GLB-financiering bijgevolg op zijn minst moet worden gehandhaafd.

BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE

AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE 
VOORSTEL

A. BEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET VOORSTEL

1. Het noodplan voor het MFK moet het voorbeeld volgen van het precedent dat al is 
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geschapen voor de financiering van het GLB na 2020, waarvoor de Commissie 
overgangsmaatregelen heeft voorgesteld voor het Elfpo en het ELGF. Het noodplan moet 
meer bepaald voor een uitbreiding van de bestaande regels zorgen en alleen elementen uit 
de onderhandelingen over nieuwe sectorale programma’s overnemen indien dit absoluut 
noodzakelijk is.


