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Geachte Voorzitter,

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) is bezig een verslag op te stellen 
over een voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021 (2019/0254(COD)).

De Begrotingscommissie heeft besloten een advies in de vorm van een brief in te dienen:

A. overwegende dat de Commissie in mei/juni 2018 een reeks sectorale en 
begrotingswetgevingsvoorstellen heeft ingediend met het oog op het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027, met inbegrip van nieuwe verordeningen voor een hervormd 
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en een hervormd Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo);

B. overwegende dat een succesvolle overgang naar de volgende generatie 
uitgavenprogramma’s en steunregelingen in het kader van de financiële 
programmeringsperiode 2021-2027 zal afhangen van de tijdige goedkeuring van de 
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overkoepelende MFK-wetgeving en van de basishandelingen voor de hervormde 
financieringsinstrumenten;

C. overwegende dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de wetgevingsonderhandelingen 
tussen de Raad en het Europees Parlement over het merendeel van de sectorale wetgeving; 
overwegende dat de onderhandelingen over het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid 
echter ernstige procedurele vertragingen hebben opgelopen;

D. overwegende dat de Raad slechts zeer trage vooruitgang lijkt te boeken bij het bereiken van 
een akkoord over het financiële pakket voor het volgende MFK;

E. overwegende dat de ontvangers en eindbegunstigden van EU-middelen die het beleid en de 
onderliggende programma’s daadwerkelijk uitvoeren, geen schade mogen ondervinden van 
vertragingen in de wetgeving en van rechtsonzekerheid;

F. overwegende dat er, afgezien van een geldige rechtsgrondslag, nog voor de eerste fase van 
januari 2021 een aantal operationele en strategische plannen moeten worden opgesteld om het 
nieuwe beleid van start te laten gaan;

G. overwegende dat het Europees Parlement tegen deze achtergrond op 10 oktober 2019 een 
resolutie heeft aangenomen over “Het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen 
middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen”, waarin wordt aangedrongen 
op een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s, en dringt er bij de 
Commissie op aan te beginnen met de opstelling van een noodplan voor het MFK om de 
continuïteit van de financiering te waarborgen ingeval het nodig is het huidige MFK te 
verlengen;

H. overwegende dat de steun aan landbouwers in het kader van de regelingen inzake 
rechtstreekse betalingen in 2021 moet worden voortgezet zonder juridische inconsistenties; 
overwegende dat wijzigingen noodzakelijk zijn om de toepassing van interne convergentie en 
de verlenging van de regeling inzake een enkele areaalbetaling voor 2021 mogelijk te maken; 
overwegende dat de bedragen van 2021 voor verschillende programma’s moeten worden 
geactualiseerd;

I. overwegende dat de lidstaten, indien er na 2020 geen duidelijke nationale totaalbedragen 
zijn vastgesteld, het risico lopen geen nieuwe wettelijke verbintenissen op het gebied van 
plattelandsontwikkeling aan te kunnen gaan;

J. overwegende dat, bij het uitblijven van bepaalde technische aanpassingen, sprake is van 
inconsistenties met betrekking tot de crisisreserve en de termijnen in verband met de verlenging 
van bepalingen inzake het plattelandsontwikkelingsprogramma en voorfinanciering.

De Begrotingscommissie erkent de vertragingen in de wettelijke procedures en streeft ernaar te 
zorgen voor een levensvatbare overgang van het ene financieel kader naar de volgende, en is 
zich bewust van de risico’s die de rechtsonzekerheid voor de lidstaten en de eindbegunstigden 
kan opleveren, en daarom:
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1. ondersteunt zij de doelstellingen van het door de Commissie voorgestelde overgangspakket, 
met name de continuïteit van de GLB-steun onder beide pijlers in 2021 volgens de huidige 
voorschriften in het geval van verdere vertragingen in de onderhandelingen over het 
landbouwhervormingspakket voor de periode 2021-2027;

2. dringt zij aan op de snelle vaststelling van de overgangsverordening;

3. verzoekt zij om transparante en tijdige informatie over eventuele daaruit voortvloeiende 
wijzigingen in de rechtsgrondslagen van het GLB die van invloed zijn op de jaarlijkse 
begrotingsprocedures van 2020 en daarna;

4. verwacht zij dat deze overgangsmaatregelen geen afbreuk doen aan en niet zullen leiden tot 
bijkomende vertragingen in het sectorale wetgevingsproces voor de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Hoogachtend,

Johan Van Overtveldt


